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НІКІТІНА ФІОНІЛЛА ОЛЕКСІЇВНА 



ВИСТУП 
доктора філологічних наук, професора, академіка АН вищої освіти України  

Булаховської Юлії Леонідівни 
на Пленарному засіданні наукових читань  

"Класичні та сучасні мови у вимірах теоретичної та прикладної лінгвістики", 
присвячених 80-річному ювілею доктора філологічних наук, професора  

Нікітіної Фіонілли Олексіївни, 
які відбулися в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

4 грудня 2009 року 
 

Дорогі друзі і колеги! Я не буду робити якоїсь наукової (хоч і стислої доповіді) 
на теми мовознавчі або просто пов'язані з класичною й античною тематикою, або 
на теми загального мовознавства, оскільки я сама – філолог-славіст, літературозна-
вець. Я виступаю тут, тому що знаю і люблю нашу ювілярку ще з підліткових ро-
ків. У нас часто збиралося коло інтелігентних дівчат-старшокласниць, які мали спі-
льні інтереси в галузі гуманітарних наук, а також театру, музики й образотворчого 
мистецтва. До цього ґрона входила і трохи старша від нас за віком професор Київ-
ського університету, філолог й прекрасна художниця Кіра Олександрівна Шахова, 
яка, на превеликий жаль. вже пішла від нас. 

Що стосується Фіонілли Олексіївни, то вона блискуче вчилася в школі і відзначалася 
цілеспрямованим, сильним характером. Після закінчення середньої школи всі – в нашо-
му колі – обрали в основному для навчання гуманітарні дисципліни (історія, археологія, 
філологія), а от Фіонілла Олексіївна – складний світ античності, який не можна опанува-
ти без вивчення мов європейської античності – латинської та давньогрецької.  

Ми всі вивчали латину і основи порівняльно-історичного та загального мово-
знавства, проте ніхто, крім Фіали, не зробив це своїм прямим фахом. Я знаю, як не-
легко "вчилося" Фіоніллі Олексіївні в аспірантурі за такою "екзотичною темати-
кою", а ще складніше було з друкуванням наукових статей або спеціальної моно-
графії з проблем класичної філології. 

У нашої Ювілярки був дуже кваліфікований наставник: маю на увазі професора 
Андрія Олександровича Білецького. Фіонілла Олексіївна, звичайно ж, багато чого 
дізналася з його лекцій і конкретних вказівок, та всього завжди (я цього певна) до-
бивалася, перш за все, сама. Як викладач (лектор-теоретик і практик) Фіонілла 
Олексіївна змогла реалізуватися і в галузі класичної філології, і загального мово-
знавства, навіть математичної лінгвістики. Крім "своїх" латині й грецької, вона до-
бре орієнтувалася і могла б викладати і античну літературу (котра читається на 
багатьох факультетах, у тому числі філософському та історичному). Вона практич-
но володіє не лише російською та українською мовами, а й німецькою, французь-
кою, англійською. Гадаю, навіть польською, оскільки дає мені читати улюблені 
мною польські детективи. Крім своєї високої філологічної орієнтації і педагогічних 
талантів, Фіонілла Олексіївна є і просто мужньої людиною. Я маю на увазі, як вона 
долає хвороби, як вона могла, користуючись античною образністю, "постати з по-
пелу, наче Фенікс" після автомобільної аварії. Вона – ходить; вона читає лекції, 
вона керує дисертантами; вона виступає офіційним  і неофіційним опонентом, 
отже, – працює на повну творчу силу. Я (як її стара приятелька – і за віком, і по 
суті) сама вітаю її з ювілеєм і закликаю усіх присутніх – її учнів і колег – привітати 
її сьогодні з цією подією. Гадаю, що її дуже підтримує в житті її чоловік і щирий 
друг – Володимир Миколайович, якого я також хотіла б привітати зі святом. 

Вдячна організаторам сьогоднішньої зустрічі: за тепле ставлення до нашої юві-
лярки і за надану можливість виступити тут з коротким дружнім словом-вітанням. 



ПРОФЕСОР Ф.О. НІКІТІНА –  
КЛАСИК, ІНДОЄВРОПЕЇСТ, СТРУКТУРАЛІСТ, ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГ 

 
Доктор філологічних наук, професор НІКІТІНА ФІОНІЛЛА ОЛЕКСІЇВНА на-

лежить до когорти тих українських вчених-мовознавців, ідеями яких живилися і 
продовжують живитися потужні напрямки наукової діяльності, котрі охоплюють 
цілі історичні епохи, зумовлюючи модус і методологічні підходи до розв'язання 
лінгвістичних проблем. Будучи ученицею визначного українського вченого 
А.О. Білецького, Фіонілла Олексіївна у своїй науковій діяльності завжди поєднува-
ла любов до мовної емпірики (володіння індоєвропейськими мовами – грекою, ла-
тиною, французькою, англійською, німецькою, польською) з гострим аналітизмом 
теоретичного мислення та надзвичайною науковою сумлінністю. Все її життя як 
спеціаліста та науковця пов'язане з Київським університетом, де вона здобула кла-
сичну освіту, навчаючись у 1948 – 1953 рр. на відділенні класичної філології філо-
логічного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка, який закінчила з відзнакою і була 
рекомендована до аспірантури (1953 – 1956). Талановиту аспірантку залишили на 
кафедрі загального мовознавства та класичної філології, керівником якої був 
проф. Андрій Олександрович Білецький. У 1957 відбувся захист кандидатської ди-
сертації на тему "Значення фонетики давньогрецької мови для порівняльно-
історичної фонетики індоєвропейських мов", яка стала помітною подією на лінгвіс-
тичному просторі Радянського Союзу. Викладання давніх мов (латини та давньо-
грецької) на філологічному, юридичному та біологічному факультетах молода вче-
на поєднує з активною участю у наукових конференціях і семінарах з питань струк-
турної та прикладної лінгвістики, яка на той була панівним напрямком у світовому 
мовознавстві. У 1961 р. на філологічному факультеті було створено відділення 
структурної та прикладної лінгвістики, де Ф.О. Нікітіна викладає ряд лінгвістичних 
дисциплін. Про відкриття відділення та кафедри клопоталися три особи: колишні 
декани філологічного факультету проф. Д.В. Задонський та проф. П.М. Федченко, 
проф. механіко-математичного факультету Л.А. Калужнін. У 1964 р. вона очолює 
кафедру математичної лінгвістики на філологічному факультеті кібернетики, який 
у 1969 р. було переведено на новостворений факультет кібернетики; на цій посаді 
вона перебуває до березня 1980 року. У травні 1973 р. Фіонілла Олексіївна захищає 
докторську дисертацію на тему "Вплив аналогії на словотвір", а у 1975 р. отримує 
вчене звання професора. З 1973 по 1981 рр. вона є відповідальним редактором нау-
кового щорічника "Структурная и математическая лингвистика". У 1980 р. вона 
очолює кафедру російської мови на підготовчому факультеті для іноземних грома-
дян Київського державного університету і працює на цій посаді до вересня 1982 р. 
У 1981-1982 рр. проф. Ф. Нікітіна – відповідальний редактор збірника "Методика 
обучения иностранцев русскому языку" (вип. 5 та 6), керує методичним об'єднан-
ням викладачів російської мови як іноземної. У 1982 р. вона очолює кафедру росій-
ської мови КВЗРІУ, де працює до 1987 р. У грудні 1987 р. Фіонілла Олексіївна по-
вертається до Київського університету і працює до липня 1998 р. на посаді профе-
сора кафедри загального мовознавства і класичної філології. Саме вона разом із 
проф. С. Семчинським стояла у витоків відновлення в Університеті спеціальності 
"класичні мови й літератури", викладала студентам-класикам історію латинської 
мови, історію давньогрецької мови, латинську та грецьку герменевтику, історію 
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античної культури та мистецтва, керувала курсовими та дипломними роботами, 
кандидатськими дисертаціями: Вакулик І.І. "Запозичення з класичних мов у науко-
вій термінології сучасних європейських мов (на матеріалі юридичних та економіч-
них термінів української, російської, німецької, французької та англійської мов" 
(2004); Харчіладзе Д.В. "Формально-семантичні особливості композитів V-N стру-
ктури у сучасній італійській мові" (1999). З 1998 р. по 2005 рр. проф. Нікітіна пра-
цює у Київському інституті перекладачів при Центрі викладання іноземних мов АН 
України, звідки у 2005 р. знову повертається до alma mater. Зараз проф. Ф.О. Нікі-
тіна працює на кафедрі англійської філології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Вище викладені біографічні дані задають нам певні координати щодо усвідомлен-
ня основних віх наукового та педагогічного життя проф. Ф.О. Нікітіної. За сухим їх 
переліком вимальовується невгамовна наукова та людська особистість Вченої, яка 
ніколи не боялася нових ідей, напрямків і людей, підхоплювала та розвивала новітні 
віяння у лінгвістичній науці, з радістю розпочинала нові справи та проекти, завжди 
була на високій хвилі найсучасніших тенденій у царині мовознавчої науки.  

Далі ми спробуємо показати основні тематичні блоки у науковій діяльності та 
творчості проф. Ф.Нікітіної, де досить умовно можна виділити чотири модулі. Пе-
рший – "індоєвропеїстичний", який припадає на 50-60 роки минулого ХХ століття; 
другий – "структуралістичний" (60-80 рр. ХХ ст.); третій – "лінгво-методичний" 
(80-90 рр. ХХ ст.); четвертий – сучасний, його можна було б назвати "інтеграцій-
ним", оскільки майже всі зазначені вище напрями відстежуються зараз у працях 
проф. Ф.О. Нікітіної, причому осмислюються вони у руслі ідей новітньої антропо-
логічної парадигми у мовознавстві. Правда, як зазначила шановна ювілярка в одній 
з приватних бесід, вона ніколи не слідувала "моді в науці", а займалася тим, що її 
цікавило, хвилювало, привертало увагу, збуджувало науковий інтерес. 

Перший тематичний блок наукової діяльності проф. Ф.О. Нікітіної пов'язаний із 
дослідженням фонетики давньогрецької мови як доказової бази відносно віднов-
лення найдавнішого стану індоєвропейських мов. Основні індоєвропеїстичні ідеї, 
які сповідує молодий вчений Ф. Нікітіна, відбиті у її кандидатській дисертації 
"Значение фонетики древнегреческого языка для сравнительно-исторической фоне-
тики индоевропейских языков" (1957), а також у низці статей, які вона публікує 
після захисту головним чином у "Віснику Київського університету": "Нова теорія 
аттичного подвоєння" (1958); "Про нові погляди на "шва" (1958); "Протетичні голо-
сні та s mobile" (1959); "Проблеми вивчення протетичних голосних" (1960), "Проте-
тические гласные древнегреческого языка как рефлексы индоевропейских щеле-
вых" (1962) та ін. Спробуємо проінтерпретувати деякі з цих ідей. 

Як відомо, порівняльно-історична граматика індоєвропейських мов завжди спи-
ралася на факти давньогрецької мови, зокрема дані давньогрецьких діалектів, які 
давали багатий матеріал для мовних зіставлень; причому різні діалекти часто-густо 
давали різні рефлекси одного й того самого загальноєвропейського звуку. Такі 
чинники, як наявність великої кількості писемних пам'яток, свідчень древніх гра-
матиків про вимову окремих звуків давньогрецької мови, високий рівень вивченос-
ті давньогрецьких діалектів, явище догрецького субстрату, – все це робить дані да-
вньогрецької мови надзвичайно важливими для компаративістики. Висвітлюючи 
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спірні питання фонетики давньогрецької мови (перехід ā > η , двояке трактування 
початкового індоєвропейського *j, усунення початкової системи дифтонгів, проте-
тичні голосні), Ф.О. Нікітіна намагається проаналізувати положення ларингальної 
теорії Ф. де Соссюра, який у своєму дослідженні "Mémoire sur le système primitif des 
voyelles dans les langues indo-européennes" (1879) дійшов висновку про існування 
особливих одиниць (так званих сонантних коефіцієнтів), функція яких полягала у 
стягненні з передуючою короткою голосною і утворенні внаслідок цього довгої го-
лосної (е + А > ē; е + О > ō)1. Прямий доказ щодо існування таких одиниць одержа-
ли вже після смерті геніального вченого, коли було відкрито хетську (неситську) 
мову. Польський вчений Є. Курилович у 1927 році підтвердив гіпотезу Ф. де Сос-
сюра даними неситської мови, навівши приклади збереження ларингалів у роботі 
"Études indo-européennes", що побачила світ у Кракові (1935). На момент написання 
кандидатської дисертації Ф. Нікітіної у вітчизняному мовознавстві була тільки одна 
праця, присвячена аналізові положень ларингальної теорії на матеріалі неситської 
мови. Йдеться про дисертацію В.В. Іванова "Индоевропейские корни в клинопис-
ном хетском языке и особенности их структуры". Молодій науковці треба було 
мати неабияку мужність, щоб поставити собі ціллю доведення слушності теорії, яка 
тривалий час вважалася несерйозною (її не визнавали такі імениті мовознавці, як 
К. Бругман, А. Мейе), і зробити це на матеріалі давньогрецької мови, чого ніхто до 
неї не робив. Вивчаючи протетичні голосні давньогрецької мови, авторка доходить 
висновків про те, що вони є рефлексами зниклих ларингальних звуків, що дозволяє 
їй стверджувати сонантний характер цих звуків, а не консонантний, на чому напо-
лягали інші вчені-індоєвропеїсти (Барроу, Колліндж, В. Іванов). Вчена висуває ці-
каву гіпотезу про відділення давньогрецької та хетської мов від спільноіндоєвро-
пейської у ту добу, коли так звані ларингальні звуки ще являли собою сонанти. Да-
лі, у рамках давньогрецьких діалектів, ці сонанти перетворилися на голосні; у хет-
ській (неситській) ж мові почала переважати консонантна функція, чому міг сприя-
ти вплив інших мов Малої Азії. Всі ці сміливі ідеї розвиває Ф. Нікітіна у своїй кан-
дидатській дисертації "Значение фонетики древнегреческогого языка для сравните-
льно-исторической фонетики индоевропейских языков", яка була захищена у 
1957р. Розвиток основних положень концепції Ф. Нікітіної знаходимо у її моногра-
фії "Про походження деяких початкових голосних давньогрецької мови", що поба-
чила світ за рік до захисту (1956). 

Другий, "структуралістичний" блок науково-дослідницької діяльності проф. 
Ф. Нікітіної пов'язаний насамперед із формуванням у мовознавстві того часу струк-
турно-системної парадигми лінгвістичного знання, що позначилося на створенні у 
рамках філологічного факультету кафедри математичної лінгвістики, яку й очолила 
у вересні 1964 році проф. Ф. Нікітіна. Зважаючи на вимоги часу, Ф. Нікітіна дослі-
джує виникнення та розвиток структурних методів дослідження мови, вивчає про-
блему універсалій, засоби парадигматизації семантики тощо. Про це свідчать такі її 
наукові розвідки, як: "Виникнення та розвиток структурних методів дослідження 
мови" (1965); "Моделювання в діахронії" (1966); "Порождающая грамматика 
                                                 
1 Соссюр не уточнював звукової природи цих коефіцієнтів, його позначення мають умовний характер. 
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Н. Хомского и уровни лингвистического анализа (1966), "Перспективи застосуван-
ня структурних та математичних методів при вивченні мовних явищ у діахронії" 
(1966); "Уровни лингвистического анализа" (1968); "Проблеми універсалій у сучас-
ному мовознавстві" (1969), "Способы парадигматизации семантики" (1977), "Лінг-
вістичні рівні та парадигматизація семантики" (1978), "Формальний аппарат совре-
менной американской лингвистики" (1981) та ін. Проте Фіонілла Олексіївна не за-
буває про свої компаративістичні зацікавлення, намагаючись перекинути місток від 
"індоєвропеїстичної" парадигми до "структурної" (статті "Про використання струк-
турних методів у порівняльно-історичному мовознавстві" (1961); "Про зв'язок стру-
ктурних методів з порівняльно-історичним мовознавством" (1964) та ін.). Широчінь 
наукового горизонту та знов-таки дослідницька сміливість спонукає Ф. Нікітіну 
обрати темою докторської дисертації "Вплив аналогії на словотвір". Слід зауважи-
ти, що проблема аналогії у мові залишалася на узбіччі уваги лінгвістів середини 
минулого століття, належачи, так би мовити, старому, молодограматичному мово-
знавству ХІХ століття з його інтересом до дрібних мовних фактів, які важко підда-
ти систематизації. Проте Фіонілла Олексіївна, як завжди, мислить неординарно: 
"Саме сучасне мовознавство з його схильністю до моделювання і систематизації 
може скласти у єдиний корпус disiecta membra мовних явищ, які виникли внаслідок 
дії різних аналогійних процесів. Одержавши від молодограматиків низку постула-
тів про значну роль аналогії і велику кількість ілюстрацій до них, лінгвістика 
ХХ століття нічого не зробила для системного перегляду цих постулатів на матері-
алі окремих мов та мовних груп… Механічне зведення всіх мовних явищ до абст-
рактної схеми призводить до забуття того, що система мови створюється колектив-
ними (хоча й несвідомими) зусиллями носіїв мови. Така концепція призводить до 
розриву між мовою та мовленням, до заперечення ролі мовного узусу у становленні 
системи мови" (Ці рядки вилучені з монографії Ф.О. Нікітіної "Влияние аналогии 
на словообразование" (К., 1973. – С. 3–4).  

Політичний час "української відлиги" створив умови для обрання саме українсь-
кої мови в якості основного "фігуранта" для перевірки "гармонії" положень моло-
дограматичної школи "алгеброю" структурних методів у тодішньому мовознавстві. 
Предметом своєї докторської дисертації Ф. Нікітіна робить вплив аналогійних про-
цесів на морфологічну синонімію української мови, що аналізується на широкому 
тлі морфологічної синонімії інших слов'янських (російська, болгарська, польська, 
сербохорватська) та інших індоєвропейських мов. Відштовхуючись від ідей Г. Пау-
ля, Фіонілла Олексіївна виділяє "внутрішню" та "зовнішню" аналогії. Якщо перший 
вид аналогії (внутрішня) має відношення до словозміни і передбачає "вирівнюван-
ня" відмінкових або особових закінчень у рамках певної парадигми, зовнішня ана-
логія глибоко проникає у морфологічну структуру мови, надає своєрідності її мор-
фологічній будові, сприяє увиразненню того, що свого часу В. фон Гумбольдт на-
звав "внутрішньою формою мови". Залежно від ступеня поширеності у мові, зовні-
шня аналогія, за Ф. Нікітіною, поділяється на аналогію з ознаками рекурсивності 
(як бачимо, Фіонілла Олексіївна широко використовує математичну термінологію), 
сингулярну та групову. Вивчення аналогії як широкого кола асоціативно-
адаптивних явищ, що виконують функцію систематизації мовних форм та усунення 
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поодиноких, ізольованих випадків через їхнє включення до тих чи тих парадигм, 
зумовило трактування аналогії в термінах діяльності (evne,rgeia), а не кінцевого про-
дукту цієї діяльності (e;rgon). Такий підхід має безпосередні реляції до сьогодніш-
нього дня лінгвістики, до вивчення словотвору в антропологічному ключі. Адже 
словотворчий акт певним чином організує семантичний континуум, зумовлює від-
бір значущих для мовця фактів мови, встановлюючи зв'язки між ними. Словотвір-
ному маркуванню піддаються тільки ті явища, які є релевантними для носіїв певної 
мови. Дослідження питання про те, що і як маркується у словотвірних актах, цих 
моделях пізнання людиною навколишнього світу, допоможе виявити те, що є зна-
чимим у "мові культури", а урахування аналогійних процесів (особливо групової 
аналогії) у словотвірній сфері може сприяти виявленню "прихованих змістів" куль-
тури, її ціннісних пріоритетів та національно-специфічних домінант. При такому ро-
зумінні словотвірний акт перетворюється на акт народної словотворчості, який до-
зволяє зазирнути у таїну духу народу, у складні процеси етномовного осмислення 
навколишнього світу. Цікаво, що за три десятиліття до формування культурно-
філософської парадигми у мовознавстві, проф. Ф. Нікітіна звертає увагу на "вражаю-
чу схильність" певних коренів окремих мов розвивати морфологічну синонімію (на-
водяться приклади з коренем -над- (загальне значення "приманка"): принада, понада, 
знада та з коренем -ваб-: поваба, поваб, приваба, зваба (Никитина Ф.А. "Влияние 
аналогии на словообразование". – К., 1973. – С. 82). Висуваючи "структурні" пояс-
нення щодо існування такого феномену, Ф. Нікітіна звертає увагу на можливість по-
яснення його позамовною потребою у розбудові таких синонімічних рядів. 

Третій тематичний блок у науковій діяльності проф. Ф.О. Нікітіної, який можна 
умовно позначити як "лінгво-методичний", пов'язаний не стільки з загальним, скі-
льки з частковим мовознавством, оскільки у вісімдесяті роки проф. Ф. Нікітіна плі-
дно працює на ниві викладання російської мови як іноземної. З'являються такі її 
статті, як: "Использование лексико-семантических полей в процессе обучения язы-
ку" (1981); "Некоторые типологические аспекты описания русского языка как инос-
транного" (1982); "Модели пейоративных существительных в русском и польском 
языках" (1991). Саме у цей час вона зацікавилася проблемами термінології, що 
знайшло своє вираження у створенні монографії та низки статей, присвячених мов-
ному буттю термінів: "Семантичні та словотвірні проблеми сучасної термінології" 
(1978); "Некоторые особенности номинации в современной терминологии русского 
языка" (1990); "Использование "громоздких" моделей в современной терминологи-
ческой номинации" (1990) та велика кількість інших. 

Четвертий тематичний блок наукової творчості Ф.О. Нікітіної, названий нами "ін-
теграційним", може одержати і іншу назву – "лінгвокультурний": на зламі тисячоліть 
проф. Ф. Нікітіна не просто підсумовує все зроблене у рамках попередніх науково-
лінгвістичних студій: вона осмислює свій "індоєвропеїстичний" та "структуральний" 
доробок з позицій антропологічного підходу до мови. Про це свідчать назви її допо-
відей-статей у київському періодичному виданні "Мова та культура": "Лингвистиче-
ский и культурологический аспекты дешифровки письменности" (1998), "Субстратні 
основи міжнародної термінології" (2000), "Влияние заимствований на словообразо-
вание (историко-культурный аспект)" (2002), "Особливості формування інтернаціо-
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налізмів в умовах глобалізації" (2003), "Древнейшие идеологемы и их влияние на ев-
ропейскую культуру" (2004), "Проницаемость языковых систем при заимствованиях" 
(2005), "Культові аспекти прадавнього словотвору" (2007), "Античність і сучасність" 
(2008). Останнім часом Ф.О. Нікітіна багато уваги приділяє впливові грецької на сло-
в'янські мови, про що свідчать такі її розвідки, як: "Вплив калькування на словянсь-
кий словотвір та лексику" (2009), "Калькування як важливий чинник розвитку мови" 
(2009) та ін. Як бачимо, у науковій творчості професора Ф.О. Нікітіної відбилася 
спадковість лінгвістичних парадигм ХІХ, ХХ та ХХІ століть. 

Ф.О. Нікітіна багато писала для енциклопедій. Її перу належить низка статей в 
"Українській радянській енциклопедії" (про угарітську мову, угарітське письмо, 
консонантне письмо – т. 11; про прикладну лінгвістику, ларингальну теорію, латин-
ську мову, метамову – т. 6; про дескриптивну лінгвістику, дешифрування писемно-
сті, дистрибутивний аналіз – т. 3; про внутрішню та зовнішню лінгвістики – т. 2; 
про мінускульне письмо, молодограматизм – т. 7. В "Українській літературній ен-
циклопедії" вона пише про дешифрування писемності, латинську мову, латинський 
алфавіт, латинізми, олександрійську філологію, циганську мову; в "Українській мо-
ві: Енциклопедії" (2004) – про латиницю; у книзі  "Історія Київського університету" 
(1959) – про історію кафедри класичної філології. 

Фіонілла Олексіївна дала путівку у високу науку багатьом поколінням студентів, 
серед яких відомі вчені, доктори і кандидати наук, професори, члени-кореспон-
денти НАН України, які працюють у різноманітних галузях мовознавства (загаль-
ного, порівняльно-історичного. типологічного та часткового) і – ширше – гуманіта-
рної науки у цілому (класична філологія, психологія, комп'ютерна лінгвістика, 
культурологія, перекладознавство). 

Людина багатогранна, інтелігентна, високоерудована, порядна, професор Нікіті-
на завжди має свій власний погляд на історичні події, процеси суспільного розвит-
ку, культурно-мовні процеси. Вона продовжує виховувати молоде покоління украї-
нських лінгвістів у дусі тих ідей наукової порядності, чесності, сумлінності, відда-
ності науковій Істині, які сприйняла від своїх Вчителів, насамперед професора 
А.О. Білецького. Поряд з Фіоніллою Олексіївною завжди цікаво: приваблює широ-
чінь її лінгвістичного і культурного світогляду, феноменальна пам'ять, вміння про-
никати у саму суть будь-якої проблеми, здатність чути іншого та співпереживати, 
надзвичайно розвинуте почуття гумору, наукова коректність і тактовність, безком-
промісність та незламність характеру. 

Наукові здобутки професора Нікітіної є такими, що надихають на творчу робо-
ту, живлять думку, генерують нові ідеї, підштовхують до невпинного пошуку та 
інтелектуального зростання. 

Рідна Фіоніллі Олексіївні кафедра загального мовознавства і класичної фі-
лології від усього серця вітає вельмишановну Ювілярку, засвідчує їй своє за-
хоплення і любов, бажає міцного здоров'я, нових талановитих учнів та пода-
льших наукових здобутків на благо української філології.  

 
Проф. Голубовська І. О.,  

учениця Фіонілли Олексіївни 
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У статті розглядаються тенденції категоризації роду іменників у сучасній українській і новогре-
цькій мовах. Показані коливання в оформленні роду, продуктивні утворення іменників жіночого роду в 
обох мовах, перерозподіл іменників за родами на користь середнього роду в новогрецькій мові. 

Ключові слова: рід іменника, категорія особи, зменшувальні та збільшувальні слова, способи сло-
вотворення. 

 
Відомо, що у флексійних мовах, до яких належать східнослов'янські та новогрець-

ка, приєднання суфікса до твірної основи прогнозує відповідне родове оформлення 
похідного. Однак у формально-граматичному змісті роду в сучасній українській мові 
у невеликої кількості іменників виявлено певні хитання в родовій належності утво-
рюваних слів. Це в першу чергу стосується тих суфіксів, що виражають значення збі-
льшеності: -овищ(е) / -ищ(е), -иськ(о) або зменшеності. Саме вони впливають на 
родове оформлення іменників. Хитання в роді характерні як для похідних іменників 
від твірних зі значенням істот, у яких часто виявляється семантична диференціація 
роду (за статтю), так і в похідних назвах неістот, де категорія роду має формально-
граматичний зміст. І саме вони ілюструють хитання у словозмінному оформленні 
значення роду. Серед них трапляються похідні від іменників – істот жіночого роду, 
що оформляються як у середньому, так і в жіночому роді.  

Морфема -ищ(е) у сучасній українській мові виражає омонімічні значення. За 
допомогою суфікса -ищ(е)/ -овище утворюють численні іменники з локативним 
значенням: димовище, зимовище, кочовище, пасовище, сховище, торфовище. Цей 
відрізок рідше може позначати предмети-держаки (ручки) знарядь праці: граблище, 
топорище. У обох цих різновидах слів не відбувається хитань стосовно середнього 
роду і відповідного оформлення похідних.  

Найбільшою продуктивністю наділено інший суфікс -ищ(е) зі збільшуваним зна-
ченням у похідних іменниках. Серед них назв істот порівняно небагато. Це назви лю-
дей бабище, свекрушище, що відмінюються як іменники середнього роду (так диктує 
суфікс -ищ(е) та жіночого (так нагадує про себе розрізнення за статтю, підкріплене 
словозмінною парадигмою слова): баба – бабище, свекруха – свекрушище. Подібні до 
них хитання в оформленні роду демонструє іменник – назва істоти гадючище (від 
гадюка). Натомість іменник дівчище (від дівка) відмінюється за парадигмою слів жі-
ночого роду, а козище (від коза) та рибисько (від риба) в середньому.  
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Похідні слова зі збільшуваними суфіксами -ищ(е), -иськ(о) від твірних іменни-
ків – назв неістот оформлено в середньому роді: бородище, головище, кучугурисько, 
лаписько, лапище, спековисько, хмаровище, ямище.  

Твірні іменники – назви істот чоловічого роду здебільшого з приєднанням суфік-
сів -ищ(е), -иськ(о) не змінюють своєї належності чоловічому роду: бичище, бичись-
ко, ведмедище, вовчище, вовчисько, дармоїдисько, дідисько, дідище, кабанище, каба-
нисько, комарище, коропище, котисько, котище, конище, конисько, павучище, соми-
ще, сомисько. З цього правила є лише два винятки хлопчисько, що вживається в чоло-
вічому та середньому роді, і зайчисько. Можливо, в такому оформленні цих слів від-
бито закріплення за категорією недорослості середнього роду.  

Назви неістот чоловічого роду, що мотивують похідні іменники з суфіксами -
ищ(е), рідше -иськ(о), теж віддають перевагу чоловічому роду: бурячище, вітрище, 
голосище, гарбузище, димище, кавунище, кавунисько, морозище, слонище, хвости-
ще, чубисько, чубище, чоботище. Отже, слова чоловічого роду з суфіксами -ищ(е), 
-иськ(о), а їх найбільше серед похідних цього типу, не змінюють родової належно-
сті. Тут трапляється лише два винятки, коли слова вітровище та коренище дотри-
муються словозмінних парадигм чоловічого і середнього роду.  

Від іменників середнього роду – назв істот у сучасній українській мові за допо-
могою суфіксів -ищ(е), -ськ(о) утворено найменшу кількість похідних. Це кілька 
слів від назв осіб: дівчисько, хлопчисько та ще кілька лексем, мотивованих іменни-
ками середнього роду – неістотами: дивовисько, плечисько, чудисько, чудовисько. 
Можливо, це зумовлено уявленням носіїв мови про назви істот, оформлені в серед-
ньому роді, як про малі за віком. У цьому випадку виявляється несумісність зна-
чень чогось малого (недорослого) і великого. Названі лексеми дівчисько та хлопчи-
сько виражають значення осіб з поганою поведінкою.  

У новогрецькій мові спостерігаємо частково подібну картину. У ній, як і в україн-
ській мові, пара іменників, зіставлених за статтю хлопець-дівчина, об'єднує багато-
значні лексеми. Іменник το αγόρι хлопець виражає значення 1) немовляти чоловічої 
статі, сина; 2) молодого (неодруженого) чоловіка; 3) коханого друга, 4) звертання до 
улюбленої людини (типу хлопче!). Від нього можливе творення зменшувано-
пестливого слова το αγοράκι хлопчик, хлопча. Від цієї лексеми утворюються похідні 
зі значенням збільшеності, що оформлені в жіночому роді η αγοράρα, η αγορίνα хлоп-
цюга. Останнє використовується в звертаннях з іронічним відтінком. Дівчину жваву, 
бойову, що поведінкою схожа на хлопця, називають композитом το αγοροκόριτσο, в 
якому нейтралізовано протиставлення хлопець ≠ дівчина. Етимологи пояснюють 
слово αγόρι як похідне від прикметника άγωρος, що виникло в середньовічні часи з 
давньогрецького άωρος незрілого віку, молодий [Μπαμπινιώτης 1998, 60].  

Іменник το κορίτσι теж полісемічний. Це 1) молода неодружена дівчина, 
2) немовля жіночої статі на відміну від το αγόρι, 3) дівчина, що ніколи не була од-
ружена. Від нього можливі зменшено-пестливі похідні на зразок το κοριτσάκι, το 
κοριτσόπουλο дівча, дівчинка, що оформлені в середньому роді. Натомість лексеми 
зі збільшуваними суфіксами оформлено в жіночому роді η κοριτσάρα та чоловічому 
роді ο κορίτσαρος, з якими еквівалентне українське дівчище – красива, здорова, пе-
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редчасно фізично розвинута дівчина. Етимологічно το κορίτσι є зменшувано-
пестливим словом, що в середньовічний період виникло від το κορίτσιν від давньо-
грецького κόρη молода дівчина, неодружена дівчина, дочка. [Μπαμπινιώτης 1998, 
937]. Можливо, в сучасній мові між цими словами розірвано семантичний зв'язок. 
Розмитість лексичного значення цих твірних уможливлює переоформлення слово-
змінних парадигм колись чітко зіставлених за статтю утворень. Зараз твірні слова 
середнього роду з семантичною нівеляцією значення статі стають базою творення 
іменників зі збільшувальним значенням у жіночому роді: η αγορίνα, η κοριτσάρα, 
рідше чоловічому ο κορίτσαρος (про людину з поганою поведінкою).  

У сучасній українській мові іменники чоловічого роду з іншими збільшуваними 
суфіксами -яг(а), -як(а), -юг(а), -уган/ -юган теж зберігають рід твірного слова: 
ведмедяка, вітрюган, хвостяга, хвостяка, хвостяра, хлопцюга, дідуган, чолов'яга.  

Іменники-назви істот, належні категорії недорослості, віддають пріоритет серед-
ньому роду в оформленні похідних із суфіксами -j(а), -к(о), -ен(я): ведмедча, вед-
медя, вовченя, вовченятко, лисеня.  

В обох порівнюваних мовах категорія недорослості в суфіксальному оформленні 
іменникового роду перетинається зі словотвірним значенням зменшеності, пестливо-
сті. У творенні зменшувальних слів від іменників зі значенням недорослості суфікса-
льним способом використовується репертуар суфіксів або середнього роду: хлоп'я – 
хлоп'ятко – хлоп'яточко, або чоловічого: хлопець – хлопчик – хлопчичок. Отже, кате-
горія зменшеності в своєму градуюванні тяжіє до однородового з твірним оформлен-
ня похідних, пор.: трава – травиця – травичка – травиченька, голова – голівка, голі-
вонька – голівочка, бик – бичок – бичечок, порося – поросятко – поросяточко, чобіт 
– чобіток – чобіточок. У цьому плані подібні семантичні перетворення спостерігає-
мо в зменшувальних словах від назв неістот та істот: вітер – вітрик, вітрець, вус – 
вусик, кавун – кавунець – кавунчик, вовк – вовченько, голова – голівка, голівонька, рука 
– рученя – рученятка, рука – рученька, верба – вербиця – вербиченька, чуб – чубик – 
чубчик – чубчичок, чоловік – чоловіченько, чоловічечко.  

Серед іменників, що реалізують категорію недорослості, в сучасній українській 
мові засвідчено випадки розрізнення назв осіб за статтю. Одні з них трапляються в 
рядах суфіксальних слів – визначників родинних стосунків: король – королева, коро-
левич, королівна, цар – цариця, царевич, царівна, князь – княгиня, князевич, княжич, 
князівна. В інших до родинних означень додано ще й ознаки за постійним заняттям, 
фахом батька: король – короленко, коваль – ковалиха – ковалівна, коваленко, піп – по-
падя – попівна – попенко, слюсар – слюсариха – слюсарівна, слюсаренко і т. ін. 

Грецька дослідниця Анна Анастасіаді-Сімеоніду відзначає, що в новогрецькій 
мові приєднання суфікса -άκ(ι)/-λάκι/ -δάκι/ -ουδακι/-αρακι/ -αλακι зі зменшено-
пестливим значенням здебільшого переводить твірний іменник будь-якого роду в 
похідне слово середнього роду [Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 2003, 39]: ο άγγελος янгол – 
το αγγελάκι янголятко, ο διάβολος диявол, біс – το διαβολάκι бісенятко, ο καναπές 
бутерброд, το καναπεδάκι канапка, ο λαγός заєць – το λαγουδάκι зайчик, ο παπαγάλος 
папуга – το παπαγαλάκι папужка, попугайчик, ο πίνακας картина – το πινακλάκι кар-
тиночка, картинка, ο σκόρδος часник – το σκορδάκι часничок, ο σταυρός хрест – το 
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σταυρουλάκι = το σταυρουδάκι хрестик, ο τζίτζικας цикада – το τζιτιζικάκι цикадочка; 
η χελώνα черепаха – το χελωνακί черепашка, το παιδί дитина – το παιδάκι дитинка.  

У цьому розряді слів серед інших виділяються одиниці, утворені за допомогою 
суфіксоїдної основи –πουλ(ο). Г.Бамбінйотис характеризує –πουλ(ο) як афіксоїд, 
використовуваний для творення іменників, що означають 1) дитину особи, вказаної 
твірною основою: ελληνό-πουλο дитина грека, αρχοντό-πουλο син архонта; 2) як 
словотворчий формант, що надає твірній основі значення недорослості, малого ві-
ку: το χωριατό-πουλο (маленький селянин, селюченя), το ραφτό-πουλο кравченко; 
3) як суфіксоїд для творення іменників, що позначають малих, новонароджених 
тварин, указаних твірною основою: το αετό-πουλο орля, το λυκό-πουλο вовченя. 
Етимологічно –πουλο походить від середньовічного πούλ(λ)ος з латинського pullus 
пташеня. Цей компонент спершу позначав щойно вилуплених пташенят, малих 
тварин: το αλεπό-πουλο лисеня, а згодом розширив своє значення і став використо-
вуватися як суфіксоїд для творення зменшувальних слів від іменників-назв істот та 
предметів [Μπαμπινιώτης 1998, 1475]. 

У сучасній мові цей афіксоїд приєднується до твірних – назв тварин і птахів усіх 
трьох родів, оформляючи середній рід похідних: ο αετος орел – το αετόπουλο орля, 
ο λύκος вовк – το λυκόπουλο вовченя, η κότα курка – το κοτόπουλο курча, η όρνιθα 
кн. курка – το ορνιθόπουλο курча (το ορνίθι), η κλώσσα квочка – το κλωσσόπουλο ку-
рча, η μελίσσα бджола – το μελισσόπουλο бджілка, ο τράγος цап – το τραγάκι цапеня, 
το άλογο кінь – το αλογάκι коник. Як бачимо, суфікс -άκι нівелює усі родові зістав-
лення і закріплений виключно за середнім родом. 

У тих випадках, коли цей суфікс приєднується до твірних – найменувань осіб за 
фахом чи соціальним становищем, він називає їхніх малят (синів), оформляючи 
слова середнього роду: ο ζητιάνος жебрак – το ζητιανόπουλο жебраченя, ο κλέφτης 
злодій – το κλεφτόπουλο злодійча, ο κουμπάρος кум – η κουμπάρα кума, το 
κουμπαρόπουλο син кума, ο καπετάνιος капітан – η καπετάνισσα дружина капітана 
або жінка-капітан, το καπετανόπουλο син чи дочка капітана, ο μάστορας майстер – το 
μαστρόπουλο підмайстер, майстренко, ο μπακάλης бакалійник – η μπακάλισσα бака-
лійниця, το μπακαλόπουλο 1) хлопчик-помічник у магазині бакалії, το μπακαλόπαιδο 
та 2) син бакалійника, ο ναύτης моряк – το ναυτόπουλο юнга, ο χασάπης м'ясник – το 
χασόπουλο хлопчик, який допомагає м'ясникові або син м'ясника.  

У новогрецькій мові існує група слів цього різновиду, в яких використано афік-
соїд -πουλ-, де флексіями розрізнено чоловічу і жіночу стать утворюваних похід-
них. Отож, -πουλ- виражає інформацію про малу істоту особи, вказаної твірним 
словом, а флексії зіставляють стать. У поєднанні з закінченням -о, формально на-
лежним середньому роду, він передає значення особи чоловічої статі, а з закінчен-
ням -α – жіночої: ο βεζίρης візир, η βεζίρισσα дружина візира, το βεζιρόπουλο син 
візира, η βεζιροπούλα дочка візира. 

Таку часткову суперечність між формально-граматичною ознакою роду і семан-
тичною (за статтю) спостерігаємо в багатьох словах ο άρχοντας архонт – το 
αρχοντόπουλο син архонта – η αρχοντοπούλα дочка архонта, знатних батьків, 
ο βασιλιάς цар – το βασιλόπουλο царевич – η βασιλοπούλα царівна, ο βλάχος пастух-
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валах – το βλαχόπουλο його син – η βλαχοπούλα його дочка, ο βοσκός пастух – το 
βοσκοπούλο пастушок, пастушенко – η βοσκοπούλα пастушка, дочка пастуха (подібно 
до цього ο τσομπάνος чабан, вівчар, το τσομπανόπουλο чабанчук, чабаня – 
η τσομπανοπούλα дочка чабана), ο πρόσφυγας біженець – το προσφυγόπουλο син біже-
нця – η προσφυγοπούλα дочка біженців, ο πρίγκιπας принц, князь – το πριγκιπόπουλο 
син принца, княжич – η πριγκιποπούλα принцеса, дочка принца, князівна, ο παπάς піп 
– το παπαδόπουλο попович, попенко – η παπαδοπούλα попівна, ο σκλάβος раб – το 
σκλαβόπουλο малий раб, син раба – η σκλαβοπούλα мала рабиня і т. ін. 

До цього різновиду похідних у новогрецькій потрапили деякі назви недорослих 
осіб за місцем проживання ο νησιώτης острів'янин, η νησιώτισσα острів'янка, το 
νησιωτόπουλο син острів'ян, η νησιωτοπούλα дочка острів'ян за національною нале-
жністю: Αράπης араб – το αραπόπουλο арапчук, арабеня, ο Έλληνας грек – το 
ελληνόπουλο син грека – η ελληνοπούλα дочка греків, дівчина-гречанка, ο γύφτης 
циган – το γυφτόπουλο циганча – η γυφτοπούλα циганочка, ο Τούρκος турок – το 
τουρκόπουλο турча, турченя – η τουρκοπούλα мала турчанка, туркеня.  

Новогрецьку від інших мов, у яких словозмінними закінченнями, спеціальними 
суфіксами, лексичними засобами, артиклями, а також узгоджуваними з іменниками 
лексемами або координованим формами слів у позиції присудка розрізнено іменники 
за родами, відрізняє велика варіативність родового оформлення слів. У лексиконі мо-
ви представлено іменники з тим самим лексичним значенням і різними словозмінни-
ми парадигмами частіше двох родів, наприклад, чоловічого і середнього: ο γέρακας – 
το γεράκι сокіл, яструб, ο λέοντας – το λιοντάρι лев, ο έλαφος – το ελάφι олень; жіночо-
го і середнього η αηδόνα – το αηδόνι соловей. Рідше іменники належать до трьох ро-
дів: ο πεύκος – η πεύκη – το πεύκο сосна, ο έλατος – η ελάτη – το έλατο ялина.  

Як українській, так і новогрецькій мові властиве також розрізнення родів за 
статтю за допомогою різних лексичних одиниць: кінь – кобила το άλογο – η φοράδα, 
бик ο ταύρος, робочий бик – віл το βόδι – корова η αγελάδα, курка – півень η κότα – ο 
κόκορας, ο πετεινός.  

Творення назв недорослих істот, малят, часто супроводжуване ще й значенням 
зменшуваності, нівелює хитання в оформленні роду в словах з тотожними слово-
змінними основами чоловічого і середнього: ο γέρακας – το γεράκι – το γερακόπουλο 
яструбеня, ο λέοντας – το λιοντάρι – το λιονταρόπουλο левеня, жіночого та середньо-
го: η αηδόνα – το αηδόνι – το αηδονόπουλο соловейко, η πέρδικα – το περδίκι το 
περδικόπουλο куріпочка. Це властиво й назвам неістот, пор. ο πεύκος – το πευκάκι 
сосонка, ο έλατος – το έλατο – το ελατάκι ялинка.  

Цікаво, що таке нівелювання родових показників спостерігаємо і в тих випад-
ках, коли з тією самою словозмінною основою існує іменник у середньому або в 
чоловічому та середньому роді, які представляють одночасно чоловічу і жіночу 
стать: το γουρούνι (для чол. і жін. р.) свиня, το προβατο вівця, ο/η έλαφος – το ελάφι 
олень, το άλογο кінь, хоча для них є окремі іменники, що суфіксально виражають 
значення лише жіночої статі: η γουρούνα свиня, η ελαφίνα олениха, η αλόγα коби-
ла, η προβατίνα (синонім αμνάδα) вівця, ярка. Похідні від них лексеми зі значен-
ням недорослості оформлено в середньому роді: το γουρουνόπουλο порося, το 
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προβατάκι (з синонімом αρνάκι) ягня, το ελαφάκι оленя, το αλογάκι (з синонімом 
πούλαρι) лоша, коник.  

Розрізнення роду за допомогою різних лексем дублюють різні лексичні похідні від 
них зі значенням недорослості, що оформлені в середньому роді: η κότα курка – το 
κοτόπουλο 1) курча, 2) куряче м'ясо на шашлик, ο κόκορας – το κοκόρι півень – το 
κοκοράκι, το κοκορόπουλο півник, ο πετεινός півень – το πετεινάρι, το πετειναράκι півник. 

У межах цієї тенденції таке розрізнення підтримують також ті лексеми, що з сере-
дньовічного періоду розвитку мови зберігають зіставлення тварин дорослих і малих, 
оформлених середнім родом із закінченням –і або –ίον, пор.: ο τράγος цап – το τραγί 
цапеня, ο κριός баран – το κριάρι молодий баран, η γάτα кішка – το γατί мала кішка, 
η γίδα коза – το γίδι козеня, η κατσίκα коза – το κατσίκι кізонька, кізка (мала за віком). 
Від багатьох із них у сучасній мові утворено похідні назви недорослості в середньо-
му роді: το προβατάκι ягня, το αρνάκι 1) баранчик, 2) м'ясо з баранини молодої, το 
κατσικάκι 1) козеня і 2) м'ясо з молодої козлятини. Грецькі дослідники пишуть про те, 
що з часом багато іменників середнього роду розширили значення і стали загальними 
назвами тварин дорослих і малих: το γουρούνι, το ελάφι [Α.Ραλλη 2003, 72-74].  

Отож, і досьогодні у новогрецькій мові спостерігаємо деяку неусталеність у ви-
раженні формально-граматичного змісту роду та його семантико-граматичного змі-
сту (за статтю та недорослістю). 

Однак обидва вони служать основою біологічного роду і підтримують тригра-
мемну структуру морфологічної категорії роду. Категорія зменшуваності так чи 
інакше виявляє зіставлення чоловічого і жіночого роду завдяки суфіксам зі значен-
ням та семантикою тільки одного з родів. Такими, наприклад, є суфікси жіночого 
роду -ίτσα, -ουλα: η γάτα кішка – η γατούλα кішечка (хоча можливе і το γατάκι, ма-
буть від іменника το γατί мала кішка), η γούνα шуба – η γουνίτσα шубка (існує слово 
το γουνάκι), η γουρούνα свиня – η γουρουνίτσα свинка, η κάτσικα коза – η κατσικούλα 
кізонька, η μύγα муха – η μιγούλα, η μυγίτσα мушка, η σκύλα сука – η σκυλίτσα суче-
чка, афіксоїд – οπούλα: η βοσκός пастух – η βοσκοπούλα пастушка.  

Для чоловічого роду характерні такі зменшувальні суфікси, як: -άκης ο κόσμος 
світ, люди – ο κοσμάκης простий люд, народ, велике зібрання людей, -άκος ο κήπος 
сад – ο κηπάκος садок, -ακας ο γιος син – ο γιόκας синочок, –ούλης ο άντρας чоловік – 
ο αντρούλης чоловіченько.  

Мова намагається усунути надлишковості у варіативному вираженні змісту роду 
і надає деяким словам з однаковими словозмінними основами різного лексичного 
значення. Такими стали η ντουλάπα шафа для одягу – η ντουλαπίτσα шафочка, το 
ντουλάπι шафа для посуду – το ντουλαπάκι буфетик. Пор. ще ο ποταμός ріка, яка має 
витоки, велика в довжину з чіткими високими берегами (такими є ο Δνείπερος, ο 
Βόλγας, ο Δούναβης – Дніпро, Волга, Дунай) і το ποτάμι невелика річка без чітких 
берегів. Від цього іменника можливе утворення το ποταμάκι річечка.  

Грецькі дослідники, вивчаючи ці явища, намагаються пояснити хитання роду 
іменника в сучасній мові. З одного боку, вони прагнуть систематизувати такі явища, 
каталогізувати їх, пояснити сучасні тенденції категоризації роду в новогрецькій мові 
на прикладі запозичень та неологізмів, з другого, хочуть розкрити причини переофо-
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рмлення родових показників у діахронному плані. Останнім часом у серії "Θέματα 
νεοελληνικής γραμματικής" (Теми новогрецької граматики) опубліковано два збірни-
ки, присвячені граматичній категоризації роду іменника "Το γένος", 2003, [Γλωσσα. – 
Γένος. – Φύλο 2006]. Проф. Салоніцького у-ту імені Аристотеля Анна Анастасіаді-
Сімеоніді разом із проф. Атенського ун-ту імені І.Каподистрії Деспіною Хіла-
Маркопулу розпочинають збірник 2003 року великою теоретичною статтею "Син-
хронні та діахронні тенденції в оформленні роду грецької мови" [Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη 2003; 13-57]. Вони показують, що граматична категорія роду іменників ще 
й досі перебуває в стані становлення, перебудови й вирівнювання. Однак їй властива 
певна рівновага, яка тримається на регулярних родових словозмінних парадигмах 
іменників, об'єднуваних терміном прототипні парадигми. Цей критерій вони назива-
ють прототипністю. Саме він допомагає носіям мови розподіляти слова за типами 
родових парадигм, протиставляти їх в межах єдиної граматичної категорії роду. Ви-
користовуючи такі показники, як продуктивність граматичного оформлення того чи 
того роду, частота їх використання, автори показують на прикладі запозичень та нео-
логізмів, як у новогрецькій мові зростає тенденція перерозподілу слів на користь се-
реднього роду. І це притому, що регулярним є розподіл іменників за трьома грамати-
чними родами (чоловічим, жіночим та середнім), а також помітна роль біологічної 
статті у визначенні роду, зростання-підтримка граматичного роду суфіксами відпові-
дного роду та формами узгоджуваних слів у реченні А.Анастасіаді-Сімеоніді та Дес-
піна Хіла-Маркопулу аргументовано доводять існування в новогрецькій мові певних 
кореляцій між тематичними семантичними групами лексики та оформленням їх у 
відповідному роді. Наприклад, назви річок, гір, танців здебільшого оформлено в чо-
ловічому роді; країн, островів, міст, фруктових дерев, хвороб – у жіночому, магази-
нів, фруктів, спецій, кольорів,тварин (недорослих і молодого віку) – в середньому.  

Проф. Вихованець І.Р. характеризує граматичну категорію роду в сучасній укра-
їнській мові як таку, що відрізняється від іменникової морфолого-синтаксичної ка-
тегорії відмінка, бо має як семантичні ознаки,так і формальні. Це "несловозмінна 
(класифікаційна) самостійна морфологічна категорія, яка в типових виявах має ди-
ференційовану сукупність афіксів (флексій і суфіксів) для свого вираження, поєд-
нує семантико-граматичний зміст назв істот на ґрунті їхнього стосунку до біологіч-
ної статі або недорослості та формально-граматичний зміст назв неістот і склада-
ється з грамем чоловічого, жіночого і середнього роду" [Вихованець 2004, 85]. 

Науковий аналіз досліджень з проблеми категорії граматичного роду в двох зі-
ставлюваних мовах, а також мовного матеріалу дозволяє окреслити подібність і 
відмінність у структурі та вираженні морфологічної категорії роду іменників. 
У обох мовах ця граматична категорія триграмемна, складається з грамем чоловічо-
го, жіночого та середнього роду. Їй притаманний семантико-граматичний зміст, що 
ґрунтується на стосунках назв істот до біологічної статі (на цій основі чоловічий 
рід протиставлено жіночому) або недорослості істот, їхнього молодого віку (визна-
чає середній рід). Водночас цій категорії властивий формально-граматичний зміст, 
що характеризує назви неістот. Центральною в семантичній структурі категорії ро-
ду є грамема чоловічого роду [пор. Τριανταφυλλίδης 1993: 331]. 
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Грамеми роду розрізнено формально. Їхні форми реалізовано морфологічною 
системою флексій, суфіксами, лексичними засобами, синтаксичною сполучуваніс-
тю іменників із залежними компонентами (прикметниками, порядковими числівни-
ками, займенниками прикметникового типу) та координованими словами (дієсло-
вами та їхніми еквівалентами в позиції присудка). У новогрецькій мові неодмінним 
засобом вираження граматичної категорії роду виступають ще й артиклі 
[Χ. Κλαίρης, Γ. Μπαμπινιώτης 2006, 55-74]. Це визначальна ознака новогрецької як 
мови частково аналітичної.  

Залежність позначення роду від статі в обох мовах найчастіше простежується у 
назвах осіб. Меншою мірою вона виявна у назвах істот та тварин. На тлі численних 
зіставлень чоловічого та жіночого роду осіб помітне зменшення реалізацій цього 
зіставлення у назвах тварин, що виражене в них суфіксами або чоловічого, або жі-
ночого роду: вовк – вовчиця, заєць – зайчиха, відповідно грецькі ο λύκος – 
η λύκαινα, ο λαγός – η λαγίνα, η λαγουδίνα. Дослідники обох мов відзначають непо-
слідовність у семантично-граматичному розрізненні за статтю назв істот-неосіб. 
Вихованець І.Р. підкреслює: "З віддаленням від центру семантично-граматичних 
розрізнень за статтю, тобто від назв осіб у напрямку до інших істот, спостерігаємо 
непослідовність у виявах категорії роду" [Вихованець 2004, 85]. У багатьох таких 
іменниках диференціація за статтю відсутня: білка, ластівка, муха, карась, кроко-
дил, окунь тощо. Подібну до цього картину спостерігаємо у грецькій мові, де 
η αλεπού лисиця, η καμήλα верблюд, η φώκια кит – слова жіночого роду, ο βάτραχος, 
ο μπάκακας жаба, ο καρχαρίας акула, ο λούτσος щука, ο σκύουρος білка – чоловічого 
роду, το χελιδόνι ластівка – середнього роду.  

У новогрецькій спостерігаємо поширену варіативність оформлення слів з тим са-
мим лексичним значенням у різних словозмінних родових парадигмах. Так, лексему 
яструб оформлено в чоловічому ο γέρακας та середньому роді το γεράκι. Іменнику 
соловей властиві за відмінюванням парадигма жіночого роду η αηδόνα та середнього 
το αηδόνι, подібно до цього η πέρδικα та το περδίκι куріпка. У деяких випадках навіть 
за наявності вираженого родового зіставлення за статтю ο γάτος кіт – η γάτα кішка, 
один із них презентує обидва значення – чоловічого та жіночого роду. В наведеному 
прикладі таким є іменник η γάτα. Іменник το γουρούνι вживають на позначення істот 
чоловічої і жіночої статі, хоча існує η γουρούνα для вираження лише жіночої статі. 
Лексеми ο σκύλος та το σκυλί собака використовують для позначення істот, як чоло-
вічої, так і жіночої статі, хоча є іменник η σκύλα сука в жіночому роді. Віддалену па-
ралель такого суперечливого оформлення роду знаходимо в українських іменниках 
собака і лелека, що формально мають парадигму слів жіночого (спільного) роду, а 
виражають значення чоловічого: великий собака, скалічений лелека.  

Лексеми так званого спільного роду в сучасній українській мові формально від-
мінюються за словозмінною парадигмою жіночого роду, хоча розрізнені за чолові-
чою та жіночою статтю аналітичними засобами – узгоджуваними з іменником сло-
вами прикметникового типу або координованими формами дієслова та його замін-
никами в позиції присудка. Таких одиниць у реєстрі Українського орфографічного 
словника (2007) понад п'ять десятків. Вони є наслідком застосування різних слово-
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творчих засобів і об'єднують нейтральні за значенням (їх мало) та експресивно за-
барвлені слова здебільшого з негативним відтінком.  

До нейтральних належать лексеми напівсирота, сирота, суддя, тамада. Експре-
сивно забарвлені іменники цього типу є відсубстативними: бандюга, бідолага, бідо-
лаха,звірюга, канюка, ледацюга, молодчага, соня, сонюга, відприкметниковими: бі-
дняга, злюка, п'янюга, симпатяга, скромняга, скуп'яга, скупиндряга, хитрюга, чис-
тьоха, а також віддієслівними похідними безсуфіксними: базіка, заїка, роззява та 
суфіксальними: випиваха, вихваляха, забіяка, заброда, задирака, задавака, зівака, 
знайда, кривляка, мандрьоха, невмивака, посіпака, потіпака, приблуда, пройда, роз-
бишака, розбіяка, танцюра. Кілька похідних спільного роду належать до компози-
тів: сновида, снохода.  

Суфікси зі значенням збільшеності, за допомогою яких утворюють лексеми спі-
льного роду, в сучасній українській мові належать до малопродуктивних [Родніна 
1979, 101-108; Суффиксальное словообразование 1974, 185-196; Булаховский 1956, 
143-145; Гумецька 1958, 135-140]. Кільком із них –аг-а / -ах-а, -аг-а / -индряг-а 
властива варіативність, що спричинює словотвірну синонімію слів [Родніна 1979, 
101-108; Наконечний 1967].  

Іншу зону суперечності в оформленні родових показників зумовлюють суфікси 
категорій збільшеності -ищ-е та -иськ-о, що формально налаштовані на середній 
рід, але деякими твірними основами, до яких вони приєднуються, змушені реагува-
ти на значення статі: бабище, свекрушище, свекрушисько (жін. і сер. р.), хлопчисько 
(чол. і сер. р.), пор. ще бородище, морозище, деревище від твірних іменників-назв 
неістот трьох родів.  

Суфікси категорії зменшеності усереднюють семантико-граматичний зміст кате-
горії роду, зводячи його до формальних показників середнього роду в одних випад-
ках, пор.: близнятко, морозко, дядечко, гніздечко. У інших ці суфікси налаштовано 
на розрізнення чоловічої та жіночої статі за допомогою флексійного способу слово-
творення, пор.: бабуся – дідусь, кумася – кумась, кумця – кумцьо; дружинонька, 
зозуленька; кізонька, рибонька, зятенько, музиченько, свекронько, свекрівонько.  

У новогрецькій діапазон варіювання засобів вираження семантико-граматичного 
та формально-граматичного змісту категорії роду значно ширший, ніж у сучасній 
українській мові. Функцію виразника чоловічої та жіночої статі у сучасній грецькій 
мові на себе іноді бере середній рід: το πρόβατο вівця, το γουρούνι свиня, το γαϊδούρι 
осел, το ελάφι олень; чоловічий: ο ελέφαντας слон, ο δόρκας лань, ο πίθηκος мавпа, 
ο ρήσος мавпа-резус або жіночий рід: η αλεπού лисиця, η αρκούδα ведмідь, η γάτα 
кицька, η καμήλα верблюд, η μαϊμού мавпа, η τίγρη тигр. Унаслідок цього можливі 
хитання в оформленні роду в найменуваннях істот (ο έλαφος η έλαφος олениха, το 
ελάφι для чол. і жін. статі) та неістот (η τράπεζα, το τραπέζι), про які вже йшлося.  

У деяких випадках це спричинює семантичне розрізнення слів зі значенням не-
дорослості та зменшеності. Так, від іменника η χελώνα черепаха утворено похідне 
слово το χελωνάκι черепашка. На метафоричному ґрунті ця остання основа в мно-
жині стає найменуванням хвороби τα χελωνάκια золотуха, за якої опухають і твер-
діють залози на шиї і людина стає схожа на черепашку бугорчатою шкірою. У гре-
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цькій, як і українській, її ще називають свинкою οι χοιράδες (від ο χοίρος свиня). 
Іменники τα χελωνάκια та οι χοιράδες синонімічні, і є народними та термінологічни-
ми назвами хвороби.  

У новогрецькій, як і в українській, семантику збільшеності часто зорієнтовано 
на словозмінне оформлення в жіночому роді: το γαϊδούρι осел – η γαϊδουράκλα ос-
лище, το κορίτσι дівчина – η κοριτσάρα дівчисько, το σπίτι дім – η σπιτάρα домище, 
το μηδενικό нуль – η μηδενηκούρα нуляка, το ψάρι риба – η ψαρούκλα рибище. Су-
фікс -ουρα приєднується також до дієслівних основ, утворюючи іменники зі зна-
ченням збільшеності: χαιρετώ вітати – η χαιρετούρα помпезне вітання з широкими 
жестами на публіку.  

Ця категорія має також суфікси, що оформляють похідні в чоловічому роді  
-ακλάς, -αράς, -αρος, -ταρος від іменників жіночого η φωνή голос – ο φωνακλάς голо-
сище, чоловічого ο κλέφτης злодій – ο κλεφταράς злодіяка, ο σύμβουλος радник – 
ο συμβουλάτορας великий радник, середнього роду το παιδί дитина – ο παίδαρος здо-
ровило. Суфікс -αλάς утворює іменники з семантикою збільшеності від дієслівних 
онов: κρεμώ висіти, вішати – ο κρεμανταλάς здоровань, каланча.  

Характерно, що в новогрецькій мові майже не використовуються суфікси з се-
мантикою збільшеності, які орієнтовані на оформлення похідних у середньому роді 
на зразок укр. -ищ-е, -иськ-о.  

Категорії зменшеності та збільшеності, що додають оцінний компонент до роз-
різнення роду за статтю та належність до категорії недорослості, по-своєму увираз-
нюють родові зіставлення. Суфікс -ακι з семантикою зменшеності їх усереднює: 
ο γιατρός лікар – το γιατρουδάκι лікаренько, το παιδί дитина – το παιδάκι дитинча, 
η χελώνα – το χελωνάκι черепашка. 

В інших випадках семантика зменшеності, передавана суфіксами, сприяє увираз-
ненню зіставлення за родами. Так, від чоловічого роду можливі утворення зі зменшу-
ваним значенням, яке оформлене іменниками середнього ο βάτραχος – το βατραχάκι 
жаба – жабка, ο πίθηκος мавпа – το πιθηκάκι мавпочка, ο ελέφαντας слон – το ελεφαντάκι 
слоненя, ο άγγελος янгол – το αγγελούδι янголятко, ο μαθητής школяр – το μαθητούδι 
школярик, ο βοσκός пастух, вівчар – το βοσκόπουλο вівчарик, пастушенко.  

Твірні жіночого роду мотивують похідні з семантикою зменшеності також у жі-
ночому роді: η βερβέρα білка – η βερβερίτσα, η γάτα кішка – η γατίτσα кішечка, 
η γουρούνα свиня – το γουρουνίτσα свинка. 

Однак існують форманти зі значенням зменшеності, що прогнозують лише чо-
ловічий рід -ακης, -ακάς, -πουλο. За умови коливання в оформленні роду здебільшо-
го від іменників чоловічого та середнього роду утворюються похідні з семантикою 
зменшеності в середньому роді: ο τίγρης тигр – το τιγράκι тигреня. Твірні жіночого 
роду мотивують іменники в жіночому або в середньому роді: η αρκούδα – το 
αρκούδι – το αρκουδάκι ведмідь – ведмежа, η αλεπού – η αλεπουδίτσα лисичка, але το 
αέπουδάκι лисеня, η μαϊμού – η μαϊμουδίτσα мавпочка, το μαϊμουδάκι мавпеня, пор.: 
το γουρούνι – το γουρουνάκι порося, η γουρουνα свиня – η γουρουνίτσα свинка. 

І в новогрецькій, і в українській мові існує велика кількість суфіксів на позна-
чення чоловічої статі й утворюваних від них іменників жіночої статі – назв постій-
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них занять, фахів, діяльності, які оформлено суфіксальним способом. Деякі з них 
мотивують у сучасній українській мові синонімічні похідні жіночої статі на зразок: 
бібліотекарка, бібліотекарша, старостиха, староста, фермерка, фермерша, по-
етеса, поетка, філологиня, жінка-філолог [Городенська, Кравченко 1981; Наконе-
чний 1967]. Часто їх вживання продиктовано використанням у різних функціональ-
них стилях літературної мови або у діалектах. Однак їхня продуктивність обмеже-
на, варіативність суфіксів на позначення жіночої статі поступово зменшується в 
сучасній українській мові [Вихованець 2004, 89]. Дедалі помітнішим стає переро-
дження суфікса –к-а, що раніше мав експресивне значення і вживався здебільшого 
в розмовній мові. Тепер він втрачає експресивне забарвлення. Похідні з ним дедалі 
ширше проникають у літературну мову, до її офіційно-ділового стилю: авторка, 
бібліотекарка, дипломатка, естетка тощо [Захлюпана 1984]. 

Для вживання подібних за значенням суфіксів у іменниках новогрецької мови 
характерна більша варіативність [Τριανταφυλλίσης 1953; Pavlidu 2001]. Таке явище 
зумовлено конкурентністю цих суфіксів у літературній мові, відмінністю функціо-
нування їх у двох різновидах грецької літературної мови – димотики та катаревуси, 
побутуванням у різних функціональних стилях літературної мови у діалектах: 
ο αστυνομικός – η αστυνομικός, η αστυνομικίνα, поліцейський, жінка-поліцейський, 
ο αθλητής спортсмен – η αθλήτρια, η αθλήτριδα спортсменка, ο γιατρός лікар – 
η γιατρός, η γιατρίνα лікарка, ο λυκειάρχης – η λυκειάρχης, η λυκειάρχισσα директорка 
ліцею, ο λογοτέχνης літератор – η λογοτεχνίδα, η λογοτέχνις – літераторка, 
ο συγγραφέας письменник – η συγγραφέας, η συγγραφεύς письменниця, ο ταξιτζής 
таксист– η ταξιτζίνα, η ταξιτζού таксистка. 

У розмовному мовленні в іменниках на позначення професій закріплюються су-
фікси -τρια/-τρα, -ισσα, -ου, у діалектах -αινα, -εσα, в офіційному стилі статі розріз-
нено артиклями η – для жіночого та ο – для чоловічого роду та суфіксом -ίνα. біль-
шість неологізмів – назв професій семантики статі виражає за допомогою артиклів, 
у міру входження їх в літературну мову можливе вираження її суфіксами, тобто 
помітне поступове освоєння їх у мові, пор.: ο αρχιτέκτονας архітектор, 
ο αρχιτέκτονας, η αρχιτεκτόνισσα архітекторка. 

У обох мовах значення зменшеності в багатьох випадках передається іменника-
ми середнього роду. Особливо це помітно в новогрецькій мові у словах з суфіксом -
ακι (та його варіантами -δακι, -ουδάκι, -αράκι, -αλάκι), що нейтралізує родові проти-
ставлення твірних слів і веде до їх усереднення – нейтралізації. 

У сучасній українській мові такою універсальною рисою наділено суфікси  
-атк(о) / -ятк(о), що від назв дорослих істот утворюють назви недорослих істот. 
Серед них переважають твірні іменники-назви тварин та птахів, оформлені в чоло-
вічому роді: ведмежатко, ведмедятко, голуб'ятко, зайчатко, індичатко, кролят-
ко, лебедятко, орлятко, перепелятко, пташатко, соболятко, соколятко, солов'ят-
ко, щиглятко. Рідше їхніми твірними є іменники середнього: курчатко, лошатко, 
жереб'ятко або жіночого роду: качатко, козятко, курчатко, свинчатко. 

До цього розряду слів потрапляють в українській мові нечисленні назви осіб за 
віком або родинними стосунками: внучатко, дівчатко, дитинчатко, небожатко, а 
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також назви малюків за національністю: німченятко, татарчатко, циганчатко та 
небагато назв предметів: горщатко, збанятко, коліщатко, кухлятко.  

Таку ж велику прогностичну силу щодо оформлення в середньому роді похідних 
назв істот зі значенням недорослості виявляє суфікс -ен(я). Найчисленнішу групу з 
них утворюють назви тварин і птахів: вуженя, горобеня, голубеня, гусеня, галченя, 
гаденя, журавленя, їжаченя, кібченя, кроленя, лисеня, лелеченя, мишеня, павученя, 
сороченя, шуліченя, ховрашеня, чаєня, черепашеня, шуліченя та ін.  

Серед таких похідних мало назв осіб: паненя, хлопченя, внученя. Деякі з них є 
назвами дітей за національністю: китаєня, негреня, татарченя, турченя, циганеня, 
що мають паралелі з новогрецькими лексемами, утворюваними афіксоїдом -
πουλ(ο). Ще менше таких утворень виникає від предметних назв неістот: гарбузеня, 
ноженя, пальченя,рученя, серденя.  

Підкреслимо, що хитання в оформленні морфологічної категорії роду менше 
поширені в сучасній українській мові, ніж новогрецькій. Обом зіставлюваним мо-
вам властивий певний динамізм у родовій диференціації іменників, що виявляється 
в поширенні формально-морфологічної диференціації грамем категорії роду із се-
мантико-граматичним змістом, збільшенні іменників жіночого роду, утворюваних 
від іменників чоловічого роду [Вихованець 2004, 90-91; Загнітко 1996, 179-182: зб. 
Το γενος 2003, 2001]. Це стосується в першу чергу найменувань осіб за певною дія-
льністю, фахом, національністю тощо. Згадаймо для прикладу деякі неологізми ти-
пу бізнесменка, нардепка, прем'єрка, україноканадка, постнатуралістка.  

У новогрецькій мові в цих випадках продуктивним способом оформлення назв 
фаху, розрізнення найменувань за статтю є вживання артикля жіночого роду разом 
із іменником, відмінюваним за парадигмою чоловічого роду: ο κοινωνιολόγος соціо-
лог, η κοινωνιολογος жінка-соціолог, ο ραδιολόγος радіолог, η ραδιολόγος жінка-
радіолог. У обох мовах цьому розрізненню сприяє словоскладання на зразок украї-
нських жінка-онколог, лікарка-стоматолог та грецьких η γυναίκα πιλότος жінка-
пілот, οι γυναίκες στρατιωτικοί жінки-воїни.  

У обох мовах усе більше категорія роду проникає до лексико-семантичної сфе-
ри, викликаючи посилення змісторозрізнювальних засобів (суфіксів). Це з одного 
боку, а з другою, оформлення морфологічної родової належності іменників – назв 
осіб, зокрема іншомовних, здійснюється під впливом гіперо-гіпонімічних відно-
шень, притаманних лексико-семантичній системі мови і того місця, яке в ній за-
войовує собі запозичення, пор.: укр. грізлі чол. р. (гіперонім ведмідь), леді жін. р. 
(гіперонім жінка), грец. ο/η σοφέρ шофер, η σοφερίνα жінка-шофер, ο οικολόγος 
еколог та η οικολόγος, що є запозиченнями з англійської мови ecologist, де воно 
збудоване з грецьких основ.  

 
The article regards to gender's tendency categorization of nouns in Ukrainian and modern Greek 

languages. Shown the variations of gender formation, productive ways of feminine noun formation in both 
languages, redistribution of noun by gender in favour for neuter gender in the modern Greek language. 

Key words: gender of noun, person's category, diminutive and augmentative words, ways of word 
formation. 
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В статье рассмотрены тенденции категоризации рода существительных в современном украин-
ском и новогреческом языках, показаны колебания в оформлении рода, продуктивные способы образо-
вания существительных женского пола в обоих языках, перераспределение существительных по ро-
дам в пользу среднего рода в новогреческом.  

Ключевые слова: род существительного, категория лица, уменьшительные и увеличительные 
слова, способы словообразования.  
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ОТ КЛАССИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ – К ИНТЕРНЕТ-ЛИНГВИСТИКЕ 
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Национальная академия Службы безопасности Украины 

 
В статье рассматривается феномен Интернет-лингвистики как результат смены доминанты 

лингвистических парадигм; делается вывод о том, что Интернет-лингвистика демонстрирует то-
лерантность различных стилей лингвистического мышления; определяются парадигмальные пара-
метры новой отрасли лингвистического знания – Интернет-лингвистики. 

Ключевые слова: Интернет-лингвистика, инфосфера, дискурсивный, когнитивно-прагматичес-
кий, лингвокультурологический, парадигма, функционально-системный. 

 
В современном глобальном сообществе как никогда остро стоит вопрос о расши-

рении границ – собственности, знания, коммуникации, воздействия, медиа, наук. 
Единственная среда, в которой человечество еще может что-то колонизировать и за-
воевывать, границы которой может расширять, – это инфосфера. Интернет – одно из 
таких расширяющихся инфосферических пространств, реальных, незамкнутых, ка-
ким был земной шар пятьсот лет назад. Пространство Интернета безгранично, но тем 
более оно подлежит структурации, концептуализации и созданию определенных гра-
ничных сфер – системно-языковой, узуальной, речевой, жанровой, дискурсивной и 
более глобально – когнитивной, прагматической, лингвокультурологической и пр.  

Обращенность современной лингвистики к полипарадигмальному осмыслению 
языковых явлений Сети, типологических особенностей Интернет-коммуникации, 
установление терминологического аппарата новой парадигмы лингвистического 
знания определяют актуальность темы. 

Цель статьи: рассмотреть феномен Интернет-лингвистики как результат смены 
доминанты лингвистических парадигм; обозначить парадигмальные параметры 
этой новой отрасли лингвистического знания. 

Предмет исследования – Интернет-лингвистика как новая отрасль лингвисти-
ческого знания; объект исследования – парадигмальная организация лингвистиче-
ского знания. 

Научная новизна статьи состоит в рассмотрении феномена Интернет-
лингвистики как результата толерантного сосуществования научных лингвистиче-
ских парадигм. 

И современная лингвистика, и Интернет-коммуникация решают общую задачу – 
определение возможных границ своего дальнейшего развития. Определить физиче-
ские границы Интернет-коммуникации невозможно, но обозначить принципы раз-
граничения нормы и узуса, письменной и разговорной речи сетевого общения, жан-
ротворчества, выявить причины "войны дискурсов", описать и предвидеть послед-
ствия пересечения лингвоментальных и лингвокультурных пространств – задачи, 
которые могут увлечь ни одно поколение лингвистов.  

Определить границы лингвистики – значит определить направления исследова-
ний, методы, проблемы, правомерность и необходимость существования полипара-
дигмальных лингвистических дисциплин (социолингвистики, лингвогендерологии, 
лингвопрагматики пр.). "Если учесть, что наука не представляет собой закрытой 
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системы, где все раз и навсегда расставлено по своим полочкам, а наоборот, нахо-
дится в постоянном движении и изменении, то следует признать, что установление 
жестких границ любой науки невозможно. Ввиду динамического, творческого и 
"открытого" характера науки ее границы чрезвычайно подвижны и даже не всегда 
определимы" [Звегинцев 2001, 5]. 

В.А. Звегинцев объясняет появление большого количества новых "лингвистик" 
рядом причин: переформулированием в новых терминах старых проблем, которые 
частично связаны всего лишь с использованием новых (иногда заимствованных у 
других наук) методов; возникновением совершенно новых областей исследования. 
"Впрочем, даже и тогда, когда мы, казалось бы, имеем дело с возрождением в но-
вом терминологическом обличье давно известных проблем, рядом со старым всегда 
возникает и новое" [Звегинцев 2001, 17]. Причина возникновения Интернет-
лингвистики уникальна – возникновение новой коммуникативной среды, новой 
реальности (или виртуальности), никогда ранее не существовавшей. А потому лин-
гвистическая парадигма Интернета находится в стадии формирования, что предпо-
лагает использование как старых, так и новых методов исследования; переосмыс-
ление известных проблем на новом лингвистическом материале; вычленение новых 
областей исследования. А главное – рассмотрение феномена Интернет-
коммуникации в различных парадигмах лингвистического знания. 

Исследователи постулируют историю лингвистики как последовательную смену 
четырех основных научных парадигм – генетической (сравнительно-исторической), 
таксономической (системно-структурной), прагматической (коммуникативно-функ-
циональной) и когнитивной (когнитивно-дикурсивной). Способы перехода от од-
ной парадигмы к другой представляются по-разному: как колебания маятника 
(П. Паршин), как круговое движение (Д. Руденко), как последовательная смена 
(З. Тураева), как движение по спирали (Ю. Степанов), как сосуществование не-
скольких парадигм (Е. Кубрякова) [Селиванова 2008, 16–17].  

Наиболее обоснованным видится способ перехода от одной парадигмы к другой, 
обусловленный сменой доминанты, когда все достижения языкознания пересмат-
риваются в новых аспектах в соответствии с новыми научными приоритетами. 

Современное парадигмальное пространство лингвистики представлено сосущест-
вованием двух доминантных парадигм: прагматической и когнитивной. Тем не менее, 
новое тысячелетие отмечено новым отношением лингвистического сообщества к соот-
ношению научных парадигм: если история 20 века характеризовалась как "история 
перманентного методологического восстания в форме последовательных теоретиче-
ских переворотов" [Селиванова 2008, 16–17], то 21 век может быть обозначен как век 
толерантного отношения к разным стилям лингвистического мышления.  

Так, исследуя Интернет-коммуникацию в различных лингвистических парадиг-
мах, можно получить данные, дополняющие друг друга и в целом формирующие 
концепцию Интернет-лингвистики.  

Когнитивный подход дает основания выделить следующие исследовательские 
направления Интернет-лингвистики: знаки Сети в проекции на культурные реалии 
социума; виды и типы знаний, представленные в Интернет-коммуникации, и пра-
вила их интерпретации; проблема категоризации человеческого опыта в Интернет-
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коммуникации; языковое сознание посетителей Сети как опосредованный языком 
образ мира той или иной культуры; концептуальное поле Интернета как отражение 
специфики национального и межнационального сознания.  

Прагматический подход реализуется в таких исследовательских направлениях 
Сети: Интернет-коммуникация как деятельность; сценарии, стратегии и тактики 
коммуникативного поведения субъектов в Сети; статусные характеристики участ-
ников Интернет-коммуникации, особенности их речевого поведения; новые усло-
вия нормотворчества, функциональный динамизм, коммуникативные особенности 
грамматики Сети и новая парадигмальная организация всех ее языковых уровней; 
Интернет-коммуникация как особая среда, место реализации языка, ранее не суще-
ствовавшее, но дающее возможность изучать коммуникативный потенциал языка, 
тенденции его функционирования. 

Лингвокультурологическая парадигма исследования Интернет-коммуникации 
реализуется в следующих направлениях: фиксация языком и культурой особенно-
стей миропредставления виртуальных сообществ и виртуальных личностей; лин-
гвокультурологическая реализация коллективного и индивидуального в коммуни-
кативной ситуации Интернета; нормативность знаковых систем языка и культуры 
Сети, их взаимообусловленность; стирание гендерных отличий, языковые гендер-
ные практики сетевой коммуникации; типология виртуальных личностей как ре-
зультат коммуникативной сетевой практики. 

Разноплановость лингвистических исследований Интернета, их качественно-
количественная представленность позволяют говорить о возникновении новой лин-
гвистической области знаний – Интернет-лингвистики, возникновение которой вовсе 
не означает, что "историю языкознания" придется переписывать заново. Скорее, к 
нынешней ситуации более подойдет позиция Л.Ельмслева [Hjelmslev 1963, 7], кото-
рый предполагал, что лингвистика, как и любая другая наука, периодически пере-
живает классические и критические эпохи. Во время первых отношение к предше-
ственникам более терпимое, имеется линейная передача мер ценностей от одного 
поколения к другому: не происходит разрушения уже построенного фундамента, а 
просто одни детали дополняются или безболезненно заменяются другими. В кри-
тические, или кризисные, эпохи возможна полная перестройка оснований науки и 
коренная ломка сложившихся представлений о языке. Как раз возникновение ново-
го направления в лингвистике может свидетельствовать о наращении нового знания 
на уже построенный фундамент, создавать условия для апробации лингвистических 
исследовательских парадигм на новом материале.  

Интернет-лингвистику мы понимаем как полипарадигмальную дисциплину, 
исследующую типологические особенности всех уровней Интернет-коммуникации 
(функционально-системного, дискурсивного, когнитивного, социолингвистического 
и лингвогендерологического).  

Лингвистическое исследование всех обозначенных уровней Интернета нацелено 
как на решение "вечных" или "классических" проблем (по определению Н. Хомско-
го) – отношения языка, мышления и опыта, так и новых, определенных глобально-
стью и интерактивностью современного коммуникативного пространства.  
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Назовем типологические признаки Интернет-лингвистики как новой области 
лингвистического знания: 

1. Развитие феномена Интернет-коммуникации на всех системно-языковых уро-
внях (функционально-системном, дискурсивном, концептуальном, социолингвисти-
ческом и лингвогендерологическом) свидетельствует о его интерактивности и поли-
парадигмальном становлении.  

2. Формирующаяся парадигма Интернет-лингвистики зафиксирована в ее терми-
носистеме, которая, с одной стороны, носит кросскультурный, международный ха-
рактер, с другой – приобретает специфические параметры, присущие русско-укра-
инской традиции. Терминосистема Интернет-лингвистики имеет полипарадигмаль-
ный статус и служит когнитивной основой для возникновения, адаптации и активно-
го функционирования понятийного аппарата, присущего исключительно Интернет-
коммуникации: Интернет-коммуникация, виртуальная языковая личность, вирту-
альная языковая картина мира, виртуальный дискурс, гипертекст, пользователь-
ский узус, жанровый формат Сети. Особенность всех отмеченных именований за-
ключается в синтезе традиционного лингвистического знания и новой области ис-
следования – Интернет-коммуникации. Подобная экспликация предполагает опреде-
ление взаимосвязи устоявшихся научных знаний (языковая личность, языковая кар-
тина мира, дискурс, текст, узус, жанр) и инновационной области исследования, 
представленной лексическими маркерами в уже существующих лингвистических 
терминах (виртуальный, гипер-, пользовательский, Сеть). 

3. Язык Интернета может быть отнесен к новой функциональной разновидности 
употребления языка, занимающей значимое место в жизни социума наряду с язы-
ком художественной литературы, разговорной речью и функциональными стилями. 
Подтверждение этому мы находим на различных уровнях языковой системы Сети. 
Так, фонетико-графические новации определяют формирование глобального се-
миотического межкультурного пространства, когнитивные множества и коды кото-
рого являются основой успешности виртуальной коммуникации; освоение компью-
терно-сетевой лексики большей частью происходит в русском и украинском языках 
посредством создания типологических словообразовательных парадигм и их адап-
тации в когнитивных множествах сетевой ментальности большинства членов со-
циума; морфологические система Укрнета и Рунета приобретают в организации 
гипертекста концептуальное значение, определяют структуру гипертекстового про-
странства, его прагматическую организацию; возникновение еще одного типологи-
ческого уровня синтаксиса, не представленного в традиционных исследованиях, – 
синтаксиса гипертекстовых структур, где основной коммуникативно-синтаксичес-
кой единицей выступает гиперссылка как сферхфразовое единство, также свиде-
тельствует об изменениях в структурно-функциональной организации языковой 
системы Укрнета и Рунета. Все модификации и новшества в языке Интернета выте-
кают из возможностей национальных языков и вписываются в концепцию универ-
сальной грамматики. По замечанию Н. Хомского, "универсальная грамматика – это 
система подтеорий, каждая со своими параметрами варьирования. Конкретный 
язык (его ядро) определяется тогда как результат фиксации параметров в рамках 
этих подтеорий" [Chomsky 1986, 2]. 
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4. Интернет-коммуникацию отличают несколько иные параметры нормотворчест-
ва, чем внесетевое общение. Нормативное закрепление ряда структур, символов, 
слов, формул, речевых образцов в виртуальном дискурсе; усложнение прагматики на 
фоне упрощения средств выражения; апробация различных коммуникативных стра-
тегий и тактик – все это приводит к значительным узуальным накоплениям, критиче-
ская масса которых, в конечном итоге, продуцирует качественное изменение нормы. 
Взаимодействие нормы и узуса в Интернет-коммуникации обусловлено ситуацией 
когнитивного парадокса: несоблюдение речевых норм становится признаком языко-
вой компетенции членов некоторых виртуальных сообществ (чатов, форумов, конфе-
ренций), формирует когнитивно-прагматическую категорию "свой круг".  

5. Центральное понятие Интернет-лингвистики, виртуальная языковая лич-
ность, может быть рассмотрено как инструмент полипарадигмального анализа Ин-
тернет-коммуникации, который корреспондирует с антропологическим вектором 
развития современного языкознания. Личность в Интернете ограничена письмен-
ным каналом взаимодействия, что дало основание определить виртуальную языко-
вую личность как дискурсивный вариант языковой личности, представленный в 
языковом пространстве Сети, зафиксированный в коммуникативных стратегиях и 
тактиках общения, типах речевого поведения, в значениях фрагментов гипертекста, 
лингвокогнитивных особенностях тезауруса. С точки зрения теории дискурса, осо-
бое значение для определения типологии виртуальных языковых личностей приоб-
ретают такие понятия, как коммуникативная стратегия, коммуникативная так-
тика, речевой поступок, речевое поведение. Еще в 1925 году Л. Блумфилд писал: 
"Наука о языке, имеющая дело с наиболее базисным и простым из человеческих 
социальных институтов – это наука о человеке (или наука о духовности, или, как 
принято было когда-то говорить, моральная наука) [...]. Методы языкознания напо-
минают методы естественных наук, и то же можно сказать и о его результатах [...]. 
Отличается же языкознание от естественных наук тем, что его предмет непосредст-
венно связан с компактными и постоянно меняющимися группами людей, с рече-
выми коллективами" [Bloomfield 1925, 1–3]. 

6. Когнитивно-прагматический и лингвокультурологический подходы к иссле-
дованию Интернет-коммуникации невозможны без учета гендерного фактора, ко-
торый распространяется на все большее количество языковых явлений Сети и от-
ражает реструктурированные знания о мире, модификацию языкового сознания 
личности, предопределяет новую типологию речевого поведения. В Интернет-
коммуникации наметилась тенденция к преодолению гендерной асимметрии и то-
лерантному сосуществованию мужчин и женщин. На когнитивно-прагматическом 
уровне этот процесс предполагает формирование единой коммуникативной страте-
гии – переход от прагматики "своей территории" в межличностной коммуникации к 
стратегии "своего круга", включающего как мужчин, так и женщин.  

7. Развитая жанровая система является еще одним из показателей динамичного 
парадигмального становления Интернет-коммуникации. Более того, не только вся 
жанровая система, сложившаяся в мировой культуре, оказывает влияние на форми-
рование сетевых жанров, но и наоборот: феномен Интернет-коммуникации разви-
вается настолько активно, что начинает воздействовать на жанровую систему вне-
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сетевого общения. Например, жанр виртуального дневника уже перенесен из Ин-
тернет-коммуникации в телевизионную и т.д. В качестве значимых жанровых еди-
ниц мы рассматриваем жанровые форматы электронного дискурса, объединяющие 
в своем составе более мелкие формы речевых жанров: электронную почту (вклю-
чая всевозможные рассылки, спам, вирусы и др.), синхронные (чаты, ICQ) и асин-
хронные (форумы, конференции, виртуальные дневники и др.) дискурсивные прак-
тики, электронные доски объявлений, виртуальные миры. Эта система является 
лакунарно открытой и будет модифицироваться в процессе развития виртуального 
дискурса. Для идентификации виртуальных жанров значимыми являются такие па-
раметры: коммуникативная цель жанра, концепция автора, концепция адресата, 
событийное содержание, фактор коммуникативного прошлого, фактор коммуни-
кативного будущего и их языковое воплощение, ситуация общения, фактор узу-
са/нормы в коммуникативно-структурной организации речевого жанра, оппозиция 
"информативная – фатическая речь", роль коммуникативных регистров (репро-
дуктивный, информативный, генеративный, волюнтивный и реактивный) в орга-
низации дискурса того или иного жанрового формата, реализацию того или иного 
формата в структуре гипертекста, этнокультурная представленность, исполь-
зование гипертекстового визуально-слухового компонента, возможность глобаль-
ного интерактивного развития жанра.  

8. Формирование новой парадигмы предполагает концептуализацию знаний и 
взглядов, разделяемых носителями культуры. Интернет-коммуникация – межкуль-
турный феномен, сформированный на стыке концептуальных миров разных наций, 
на пересечении реальности и виртуальности как различных пространств деятельно-
сти человека, различных языковых картин мира, различных культурно-ментальных 
опытов. К наиболее значимым когнитивном и лингвокультурологическим особен-
ностям концептуальной системы Интернет-коммуникации могут быть отнесены 
такие: когнитивная и этнокультурная асимметричность концептов виртуальной 
культуры; их лакунарность, предопределенная либо отсутствием объектов, свойст-
венных национальным культурам, либо нерелевантностью для виртуальной куль-
туры качеств или их сочетания, имеющихся в национальных культурах; ключевая 
роль концептов виртуальная реальность, киберпространство, виртуальное время 
для различных национальных языковых картин мира, что объясняется глобально-
стью и интерактивностью Сети.  

Если теория, парадигма, методология верны, они будут подтверждаться на раз-
ных уровнях апробации. Наше исследование Интернет-коммуникации развивает в 
новом направлении идею Э. Сепира, отметившего, что "в ходе своих углубленных 
исследований индоевропейских языков лингвисты последовательно развили техни-
ку, гораздо более совершенную, чем техника других наук о человеческих организа-
циях" [Сепир 1993, 260]. Тем самым языкознание следует признать наиболее под-
ходящим инструментом для изучения явлений культуры [Сепир 1993, 261]. Но при 
этом следует иметь в виду, замечает Сэпир, что лингвистика должна взглянуть на 
вещи шире, выйти за рамки простого классифицирования и упорядочения данных и 
постараться понять, чем она может быть полезной для интерпретации человеческо-
го поведения в целом [Сепир 1993, 264]. 
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Итак, парадигма Интернет-коммуникации сформировалась под воздействием ра-
зличных речевых практик, доминирующим влиянием говорящей личности, при ак-
тивном взаимодействии нормы и узуса, разговорной и письменной речи. Неконгру-
энтность речевых практик реального и виртуального миров проявилась в экспли-
цитном и имплицитном существовании аудиовизуальных, словообразовательных, 
лексико-семантических, грамматических, когнитивно-прагматических и лингво-
культурологических лакун – пробелов в картах образов сознания коммуникантов. 
Типологическая новизна лингвистической парадигмы Интернет-коммуникации оп-
ределяется восполнением этих лакун. В Интернет-коммуникации наблюдается меж-
культурная трансляция – из реального мира в виртуальный и наоборот – образов 
сознания, дискурсивных практик, когнитивных, прагматических, эмотивных и ак-
сиологических установок. А. Потебня видел в языке способ духовной консолида-
ции этноса, единственный признак, по которому мы узнаем народ [Потебня 1993, 
172]. Подобная консолидация происходит в Интернете и носит глобальный транся-
зыковой характер, формируя сообщество "глобальной деревни".  

Можно предположить, что, когда все функционально-структурные, когнитивно-
прагматические и лингвокультурологические лакуны Интернет-коммуникации бу-
дут заполнены, становление ее лингвистической парадигмы завершится. 
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Место функционализма в современном языкознании. Развитие языкознания на 

современном этапе характеризуется разнообразием научных школ, течений и на-
правлений исследования. Одним из перспективных направлений сейчас является 
функциональная лингвистика как наука о языке в действии. Функционализм как 
общая научная парадигма, которая исследует объект в его взаимодействии и связях 
со средой, имеет методологические корни в ряде философских работ (см., напр., 
[Выготский 1996]). Именно обращение к человеческому фактору в языке с новых 
позиций позволило проанализировать и оценить язык как объект изучения, т. е. из-
менить саму модель языка. 

Сегодня функционализм направлен на анализ разных видов коммуникативной 
деятельности с учетом когнитивных процессов, психологических механизмов, 
стратегий и эффективности коммуникативного взаимодействия. В последнее время 
определенные аспекты функциональной лингвистики объединяются с такими пер-
спективными областями исследования как когнитология, психолингвистика и тео-
рия языковой коммуникации благодаря телеологической, каузальной и динамиче-
ской ориентации функционального подхода. Таким образом, происходит анализ 
речевой деятельности с учетом довербальних операций мышления, памяти, опыта, 
знаний человека. Кроме того, именно функциональный подход способен вывести 
когнитивную лингвистику на уровень познания когниции речевой деятельности. 

Пути развития функциональной лингвистики ХХ века. Немногим более 30 
лет было создано Международное общество функциональной лингвистики во 
Франции, куда вошли такие ученые, как А. Мартине, М. Мамудян, Ж. Мунен, Э. 
Бюйсанс, хотя сам функциональный подход в языковедении имеет давние тради-
ции. Основной его принцип – понимание языка как целенаправленной системы 
средств выражения был провозглашен в "Тезисах Пражского лингвистического 
кружка" в 1929 году. Определенные стратегии функционального подхода были оп-
ределены еще раньше – в XIX и в начале XX столетия в научных работах (см., 
напр., [Бенвенист 1974], [Виноградов 1972], [Потебня 1941], [Бодуэн де Куртенэ 
1963], [Есперсен 1958], [Пражский 1967], [Щерба 1957]). 

В советское время весомыми достояниями функционализма считались учение о 
понятийных категориях И.И. Мещанинова [1978], в котором был предложен ориги-
нальный взгляд на категоризацию языка через понятие; концепция активной и пас-
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сивной грамматики Л.В. Щербы [1957] о соотношении того, что выражено языком 
с языковыми средствами; функциональное исследование категории модальности 
В.В. Виноградова [1972], которая позволяет охарактеризовать средства модально-
сти разноуровневого статуса и разграничиваются объективная и субъективная мо-
дальность, т.е. осуществлена первая попытка комплексного функционального ана-
лиза языковой категориальной сферы. 

Разнообразные школы внесли весомый вклад в развитие функциональной лин-
гвистики и очертили круг ее научных интересов. Например, лондонская школа 
[Halliday 1990] под влиянием идей бихевиоризма рассматривала коммуникативную 
ситуацию как один из многочисленных проявлений внутреннего стимула природы 
человека – языка в совокупности его содержательной, интерактивной и текстуаль-
ной функций. Внимание исследователей было перенесено из языка на человека как 
субъекта коммуникации и общества, а также выяснена роль динамично-речевого 
аспекта, контекстуализации слова, ситуативной и социальной адаптации языковых 
единиц относительно среды и языковой личности. Женевская традиция [Балли 
1955], развивая идеи Ф. де Соссюра [1977], разработала теорию функциональной 
транспозиции как категориального перехода языковых единиц в зависимости от 
изменения функции, а также предложила идею иерархии языковой системы и ее 
речевой динамики. Французская школа [Мартине 1963, Гийом 1992], подчеркивая 
коммуникативную функцию языка, акцентировала внимание на рациональной ор-
ганизации языкового содержания в речи с учетом возможного взаимодействия еди-
ниц, динамике языковых единиц в речи. Исследователи обратились к анализу язы-
ковой действительности в ее необработанном виде согласно человеческим нуждам, 
социальным факторам, экстралингвистической средой. 

Основные теории функционализма в современной лингвистике. Сегодня 
выделяются три основные направления развития функционализма в зависимости 
от начальной традиции: западноевропейское, американское, советское и постсо-
ветское. Западноевропейская функциональная лингвистика сформировалась на 
базе бихевиоризма, генеративизма, антропологизма и социологизма как наука о 
функционировании языковой системы в речевых актах, исходя из их антропоцен-
тричности, психологического механизма и общественной ориентации. Американ-
ский функционализм характеризуется когнитивной направленностью [Хомский 
1995]. Акцентируя первичность формальной теории, представители генеративиз-
ма стараются учесть тематическую информацию при субкатегориальному фрей-
мовом моделировании и обвиняют представителей порождающей семантики в 
интуитивизме. Советское направление, которое развивается сегодня в пределах 
СНГ, исследует функционально-семантическую категоризацию речевых и языко-
вых явлений и развивает идеи школы А.В. Бондарко [1996]. В пределах функцио-
нальной грамматики А.В. Бондарко создана система функционально-семантичес-
ких полей, исследовано функционирования моделей полей в тексте и речи, осу-
ществлено функциональное моделирование речевой деятельности. В последнее 
время А.В. Бондарко разрабатывает проблемы концептуальной организации поле-
вых моделей, имплицитных смыслов функционально-семантических категорий, 
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соотношение универсального и идиоэтнического в системе функций элементов 
коммуникативно-прагматических составных поля. 

В советской и постсоветской функциональной лингвистике категоризация язы-
ковых явлений традиционно происходила на основе их функциональной природы в 
языке и речи. Согласно Г.А. Золотовой [1973] коммуникативность воспринимается 
как совокупность таких признаков: системности – языковые средства взаимно ор-
ганизованы; функциональности – языковые средства функционируют с целью осу-
ществления коммуникации; семантичности – языковые средства, функционируя, 
передают определенное содержание с целью осуществления коммуникативности. 
Такое понимание коммуникативности приводит к существованию в современной 
лингвистике разных функциональных подходов. 

В современной лингвистической традиции функциональный подход предусмат-
ривает анализ теологической природы языковых явлений на основе их семантики и 
структуры, взаимодействия с другими единицами, категоризации и назначении в 
речи. Таким образом, акцент ставится на назначении языковой единицы, что и от-
личает этот подход от всех остальных. Исследование языковых единиц осуществ-
ляется в двух направлениях – от функции до средства ее реализации и наоборот, от 
средств реализации к функции. Такой двусторонний подход базируется на том, что 
определенная функция может быть реализована разными средствами, а одно сред-
ство может выполнять разные функции. 

Актуализация в функциональной лингвистике категории коммуникативности не 
только обеспечила существование разных функциональных подходов, но и привела 
к переходу от анализа конструктов, единиц полей к исследованию высказываний в 
разных коммуникативных ситуациях и появлению функционального синтаксиса. 
Актуальным является функциональный анализ дискурса – исследования распро-
страняются на коммуникативно-функциональный уровень. 

Функциональный подход в современной лингвистике, тем самым, применим к 
анализу функций языка и коммуникативной деятельности, функциональных стилей 
и роли отдельных языковых единиц в речепорождении и речевосприятии, обеспе-
чении акта коммуникации. Значителен интерес ученых-лингвистов к таким разным 
областям языкознания как фонология, функциональная морфология, функциональ-
ный синтаксис, функциональная стилистика, лингвистическая прагматика, функ-
циональная семантика, функциональная диалектология, которые тесно связаны с 
функциональным анализом системы языка и коммуникативной деятельности. Не-
смотря на то, что представители Пражского лингвистического кружка уделили ос-
новное внимание только фонологии, функциональному синтаксису и функциональ-
ной стилистике, их последователи значительно расширили как понимание самого 
термина "функция", так и направления функциональных исследований. 

Подходы к пониманию функции в современном языкознании. Функция являет-
ся центральным понятием функциональной лингвистики. Тем не менее, разные 
школы функционализма придерживаются разных аспектов понятия: потенциально-
го, целевого, ролевого, позиционного, семантического и ситуативно-коммуникатив-
ного (см. подр. [Гак 1986]). 
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В современном языкознании отметим также существование двух основных на-
правлений в трактовке "функции": узкое – функция понимается как роль отдельных 
языковых единиц для выполнения своего предназначения в высказывании и широ-
кое, где функция трактуется как способность самого высказывания обеспечивать 
акт коммуникации [Левицький 1999]. 

Для приверженцев широкого понимания функции функциональный – это слу-
жащий какой-то цели, выполняющий определенное назначение, а функциональные 
свойства вполне согласуются с представлением о том, что единицы языка могут 
классифицироваться по своим функциональным признакам. Использование слов 
вытекает из их общего значения, а значение, в свою очередь, приобретает грамма-
тическую значимость благодаря наличию ряда моделей употребления [Петрова 
1989, 6]. Следовательно, различные аспекты соотношения значения, формы и фун-
кции слов, синтаксические свойства слов выступают вторичными и производными 
от их значений [Гайсина 1986, 54]. Любой элемент языка выполняет свою особую 
функцию, в которой проявляется его сущность как компонента структуры [Авро-
рин 1975, 33]. Отсюда следует, что функционирование языковых единиц напрямую 
зависит от целей акта коммуникации, обеспечивая его адекватность. 

Более специализированные (узкие) определения функции относятся к выделе-
нию функциональных характеристик единиц отдельных уровней языковой струк-
туры. В частности, в диалектическом единстве знаковой природы и номинативной 
функции слов и словосочетаний видится значимость для лингвистики функции 
[Рудяков 1992, 14-15]. Более того, функциональный подход к лексике подразумева-
ет описание системы знаков исходя из системы сигнификатов [Рудяков 1990, 16]. 
В данном понимании функция предназначена для хранения и выражения конкрет-
ного языкового понятия [Рудяков 1992, 146]. 

При определении специализированных функций у грамматических значений слов 
могут быть выделены: 1) в системе языка – функция формирования и выражения 
частеречных грамматических значений и значений членов предложения; 2) в выска-
зывании – а) функция актуализации сообщений о событиях и б) функция установле-
ния связей и отношений между структурными компонентами события и самыми со-
бытиями в планах своих значений, что придает предложению (тексту) грамматически 
и семантически связанный, целостный характер [Шелякин 1997, 39]. 

Синтаксическая функция отождествляется с позицией слова в синтагматическом 
ряду и зависит от его окружения в составе некоторой синтаксической последова-
тельности в предложении или переменном словосочетании (см. [Иванова 1981, 184-
185; Маслов 1987, 171; Уфимцева 1968, 125; Huddleston 1988, 7; Ilyish 1971, 28]). 

Специализированное определение функции предлагает и А.В. Бондарко. Суть 
его подхода заключается в признании функции как назначения, предназначения, 
цели употребления языковых единиц (в том числе грамматических) [Бондарко 
1996, 43-44]. 

Понимание "функции" для обозначения роли единиц в синтаксисе и морфологии 
как значения формы и позиции в конструкции обусловило возникновение толкова-
ния функции как грамматического значения, роли [Теньер 1988, 50]. В таком пони-
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мании, слова – инструменты, каждый из которых предназначен для выполнения 
определенной задачи. Роль, которую играют слова в механизме выражения мысли, 
и есть функция. В итоге, синтаксические связи без связей семантических не суще-
ствуют [Бондарко 1996, 46]. 

Диалектика соотношения семантического и функционального такова, что мы по-
стигаем первое, овладевая вторым. Это происходит из-за тесной взаимосвязи значи-
мого и функционального как в системе языка, так и в ходе реализации языковых еди-
ниц в высказывании. Предлагаемое решение данной проблемы соотношения семан-
тики и функции основывается на противопоставлении языка и его реализации в вы-
сказывании. Введение же А.В. Бондарко понятия "семантической функции" снимает 
вопросы, связанные с проблемой соотношения "значения" и "функции" [Бондарко 
1996, 46], поскольку оно отличается ориентацией на выявление отношений "цель – 
средство", "стимул (каузация) – функционирование – результат". Следовательно, это 
понятие охватывает не только узуальные значения тех или иных единиц языка, но и 
их окказиональные (речевые) значения, для формирования которых важны как ши-
рокий контекст (т. е. ситуация общения), так и "фоновые знания" коммуникантов, 
соотношение их коммуникативной и языковой компетенции. 

Наше понимание функции единицы словарного состава в высказывании в ос-
новных чертах пересекается с подходом Е.В. Гулыга к определению функции как 
роли, присущей "данному знаку в речевом процессе" [Гулыга 1967, 15]. Однако да-
же это определение, в котором во главу угла ставится речевой аспект реализации 
основных характеристик языкового знака, не показывает всю многомерность функ-
ции. В рамках узкого (специализированного) определения функции, по нашему 
мнению, невозможно показать ее многомерность. 

Поэтому мы трактуем функцию как многогранное явление, включающее в себя: 
потенциальную способность номинативной единицы выполнять определенную 
роль в высказывании; реализацию данной способности в конкретном акте комму-
никации; обобщенное значение формы, конструкции и даже позиции номинатив-
ной единицы в высказывании; позицию единицы в составе речевой конструкции; 
отношение между единицами языка в высказывании. Причем, функция формы 
рассматривается нами как ее значение, хотя при этом признается существование 
функциональных единиц, не имеющих лексического значения по типу полнознач-
ных номинативных единиц (в современном английском языке это – модальные и 
вспомогательные глаголы, дейктики, квалификаторы, слова диффузной семантики, 
междометия) [Левицький 1999]. 

Функция – свойство относительное, определяемое системой языка. Оно, с одной 
стороны, определяется внутри этой системы, а с другой, реализуется в конкретных 
коммуникативных актах. На наш взгляд, понятие функции включает в себя и меха-
низмы реализации потенциальных особенностей языкового знака в конкретных актах 
коммуникации, в ходе взаимодействия с теми или иными единицами как того же 
языкового уровня, так и тех, которые относятся к другим слоям структуры языка. 
Именно поэтому мы тесно связываем динамику развития системы языка с динамикой 
изменения функционирования его единиц. Основная задача функционализма – объ-
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яснение причин изменения форм и употребления языковых средств может быть ус-
пешно решена только благодаря исчерпывающему определению функции как базо-
вого понятия функциональной лингвистики, которое предусматривает единство ком-
муникативных показателей (функциональный аспект акта коммуникации) и когни-
тивных показателей (функциональный аспект речепорождения и речевосприятия). 

Определение функции на основе объединения коммуникативного и когнитивно-
го подхода доказывает ее многомерность и способность дать каждому языковому 
знаку объяснение в рамках системы языка через определение ее ролей и принципов 
взаимодействия с другими знаками в акте коммуникации. При этом мы исходим из 
понимания языка как целостного, системно-структурного образования, выступаю-
щего в двух ипостасях: 1) как интериоризованное образование, т. е. формируемое в 
сознании человека; 2) так и экстериоризованное проявление, т. е. находящее свое 
материальное выражение в высказывании. Тем самым, функционализм понимается 
нами как единство коммуникативных и когнитивных факторов в потенциале еди-
ниц номинации, а также их конкретной реализации. 

Обобщая достижения функциональной лингвистики на современном этапе, не-
обходимо отметить, что данный подход позволяет исследовать объекты в процессе 
их жизнедеятельности. Язык является системой, которая по своей сути функцио-
нальна, а потому не может быть описанной исходя лишь из ее структуры. Изучение 
функционирования языка даёт возможность лучше познать ее внутреннюю струк-
туру как системы. В этом случае функция выступает как системообразующий фак-
тор. Соответственно, функционирование может быть понято как проявление сущ-
ности, способ существования языка. Кроме того, анализируя отношение объектов к 
среде, данный подход рассматривает функцию определенной языковой единицы по 
отношению к функции языка в целом. 

На современном этапе развития лингвистической науки функциональный под-
ход сохраняет ведущую роль, что отвечает внутренней природе сложных систем. 
Кроме того, в перспективе развития функционального подхода находится построе-
ние упорядоченной системы научных знаний, в которой не будет междисциплинар-
ных барьеров. 

Перспективы функционализма в рамках когнитивно-дискурсивной парадиг-
мы. Е.С. Кубрякова [2004], определяя современное состояние лингвистики, обра-
щает внимание на ее полипарадигмальность. При этом лингвистике начала ХХІ ве-
ка характерны антропоцентризм, экспланаторность, функционализм и экспансио-
низм. Учитывая тесное взаимодействие перечисленных выше факторов, роль функ-
ционализма понимается как изучение значущих и значимых явлений в языке и речи 
в процессе их использования носителями языка. Кроме того, выбирая объектами 
анализа языковые и речевые единицы в реальном функционировании, ученые пы-
таются объяснить лингвистические факты и процессы, используя широкий круг 
данных других, часто нелингвистических сфер знания. Указанные выше аспекты 
современной лингвистической парадигмы тесно взаимосвязаны. Так, антропоцен-
тризм как центральный принцип современного языкознания тесно связан с функ-
ционализмом, что проявляется в изучении языковых и речевых образований исходя 
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из их роли и назначения в развитии человеческой личности. Взаимосвязь функцио-
нализма с экспланаторностью прослеживается в стремлении дать объяснение меха-
низму участия отдельных языковых и речевых единиц в ословливании окружающе-
го мира. Функционализм связывает с экспансионизмом стремление выйти за преде-
лы лингвистики с помощью использования данных социологии, культурологии, 
этнологии, психологии, нейрологии, что поможет вскрыть причины появления тех 
или иных языковых и речевых феноменов. Новые акценты, выставленные в совре-
менной лингвистической парадигме, позволяют переосмыслить суть, природу, 
функции языка, речи и речевой деятельности, выйти за грани сугубо рационального 
подхода к языку как объекту лингвистического исследования. Такое положение дел 
в современном языкознании свидетельствует о возрастающей роли функционализ-
ма и переосмыслении его традиций. Место функционализма в современной лин-
гвистике определяется его пониманием как инструмента раскрытия взаимодействия 
коммуникативного и когнитивного начал в процессе использования различных еди-
ниц языка и речи и их аранжировки. Таким образом, в сферу функциональных ис-
следований попадают: 1) установление особенностей ословливания окружающей 
действительности языковыми и речевыми средствами; 2) выявление языковых и 
речевых средств воздействия на получателя вербализованной информации; 3) стра-
тификация языковых единиц согласно их роли в процессе передачи определенных 
квантов информации; 4) решение задачи достижения адекватности передаваемой 
информации; 5) вскрытие причин языковой и речевой вариативности и расширения 
номенклатуры средств передачи информации. При этом современный функциона-
лизм ни в коей мере не противопоставляется традиционной структурной лингвис-
тике, а дополняет и расширяет ее горизонты. 

 
У статті аналізується розвиток основних тенденцій у руслі функціональної лінгвістики. Значне 

місце приділено питанням розуміння функції як базового терміну цього напряму. Автор концентрує 
увагу на можливих перспективах функціональної лінгвістики у зв'язку з розвитком когнітивно-
дискурсивної парадигми. 
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The article deals with analyzing the development of the main tendencies within the framework of 

functional linguistics. Ways of singling out function as the basic term of present-day linguistics are paid much 
attention. The author lays emphasis upon the possible perspectives of functional linguistics alongside with the 
development of cognition and discourse paradigm. 
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Геортоніми, тобто назви релігійних свят (і взагалі будь-яких дат церковного ка-

лендаря), у переважній більшості первинно становлять імена й назви подій священ-
ної й церковної історії (або ж вони включають такі імена й назви і їх деривати). Як 
елементи церковного календаря ці лексеми позначають більші чи менші інтервали, 
що виділяються в межах "священного року". У змістовій структурі народно-кален-
дарної паремії вони виконують роль хронологічного маркера того чи іншого стану 
справ у природному чи суспільному довкіллі, приписуваного відповідній даті на-
родного (традиційного, архаїчного) календаря. Із семантико-синтаксичного погляду 
такі найменування займають пропозиціональну позицію темпорального адвербіалі-
затора; у поверхневій формально-синтаксичній структурі ця позиція часто, хоча й 
не виключно, реалізується прийменниковою сполуки з функцією обставини часу, 
пор.: укр. На Семена горобці збираються в табунці; блр. Хто на Нупрэя пасее грэч, 
той будзе бліны печ; рос. Авдотья красна – и весна красна; пол. Na święty Mateusz 
jeśli mróz, jeszcze sanie do szopy włóż; франц. Si Jacques l'apôtre pleure, bien peu de 
glands il meure; нім. Regen um Jacobstag die Eichel nicht geraten mag; Lichtmess im 
Klee, Ostern im Schnee; італ. Per San Martino si spilla la botte del buon vino. 

Подальшим ступенем мовної еволюції таких вторинних геортонімів-агіонімів, 
зумовленим обмеженням їхньої ролі даною периферійною семантико-синтаксич-
ною функцією, і водночас показником цього функціонального переосмислення є 
випадки, коли агіонім виступає у вигляді твірної підстави похідної одиниці, єдиним 
значенням котрої є вказівка на церковно- (і народно-) календарну дату (пор. укр. 
Петрівка "Петрів піст", пол. діал. Jakubówka "день святого Якуба (25 липня)", а 
також англ. Christmas "Різвдо", Michaelmas "Михайлів день", що спершу позначали 
богослужіння, які відправляли відповідного дня; пор. також і багаточленні георто-
німи, такі, як щойно згаданий петрів піст тощо).  

Розгорнута синонімічна перифраза одного з наведених прикладів (Авдотья кра-
сна – и весна красна) мала б вигляд Если на день Евдокии погода красна... Таким 
чином, тут природно вбачати редукцію позначення відповідної дати (1 березня за 
ст. ст. – ушанування пам'яті прпмч. Євдокії). Як проміжну ланку процесу подібного 
згортання можна розглядати еліптичне випущення слів типу день чи свято, пор. 
рос. На день Гавриила (Все, что ни родится на день Гавриила, уродливо, неспоро) 
>На (день) Гавриила > На Гавриила (Если прясть на Гавриила (или: после, позже 
Гавриила), работа не впрок).  
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Закріпленню результату даного еліпсиса сприяє й те, що сакральне найменуван-
ня-антропонім чоловічого роду в обох таких випадках, тобто й у сполученні з імен-
ником типу день, і керуючись безпосередньо прийменником на, виступає в омоні-
мічних формах родового та знахідного відмінка. Аналогічним чином у випадку С 
Евдокеи пригоже – все лето пригоже відновлення випущеного слова дня (С дня 
Евдокеи…) не призводить до зміни форми імені; натомість у прислів'ї рос. На Евдо-
кеи снег – урожай, теплый ветер – мокрое лето, ветер от Москвы (с севера) холо-
дное лето генитивна форма агіоніма недвозначно вказує на її залежність від відсу-
тнього, але все ще домислюваного словесного компонента день, пор. рос. На Евдо-
кию мороз прилучится, так и март на нос садится.  

Щоправда, на Евдокеи може мати й інакше граматичне витлумачення, а саме, як 
категоріально (з переходом до категорії неістот) асимільована та фонетично видо-
змінена форма знахідного відмінку множини Евдокей (пор. рос. Пришли Евдокеи – 
мужику затеи; С Евдокей ветры и вихри); можливо, правда, що в останньому ви-
падку фігурує "замаскована" шляхом зворотної асиміляції форма родового відмінка 
однини Евдокеи. У кожному разі для російського народного календаря, як і для ін-
ших слов'янських, характерним є позначення дати за допомогою іменника в мно-
жині (осенины, петровки), причому й тоді, коли дата позначається ім'ям, яке нале-
жить одній особі (Макриды – смотри осень по Макридам: Макрида мокра и осень 
мокра, Макрида суха и осень суха – 19 липня за ст. ст., поминання прп. Макрини, 
сестри святителя Василія Великого). При цьому форма множини не залежить від 
того, чи дата охоплює один день, чи більше, а також чи є відповідна лексема похід-
ною від агіоніма (напр., рос. петровки, петровицы, петровщина/петровщины "піст 
перед Петровим днем"), а чи становить власне агіонім, такий як укр. Параски або 
рос. Харитины чи Андреи (И вижу я – папа... утверждает: "К Андреям-Наливам – 
нальешся ты знанием!" – А.Белый; день 17-го липня, коли поминають св. благовір-
ного кн. Андрія Боголюбського, у народі звався і Андрей Налива); пор. також блр. 
Святы Ганны бабки стаўляюць, святы Барыс бабки злічае. Водночас форма мно-
жини може бодай почасти бути мовно індукованою тим, що родовий відмінок мно-
жини назви відповідної дати (день Андреев / Харитин) є ідентичним із формою 
присвійного прикметника, який міг би виступати у складі словосполучення типу 
Андреев / Харитин день; з іншого боку, множина називного відмінка слів жіночого 
роду на -а є тотожною їхній формі родового однини, і розуміння цих слів у цьому 
останньому граматичному сенсі (Параски, Харитины) може бути викликане петри-
фікацією їхнього вживання як рештки еліптизованої конструкції типу день Параски 
/ день Харитины > Параски / Харитины), пор. блр. На Ганкі сядайце на санкі. 

Утім, і тут подекуди можливим є альтернативне позамовне пояснення: так, день 
14 травня за ст. ст. у російських пареміях зветься Сидором (рос. На Сидора еще си-
верко і, крім того, Сидорами (рос. Прошли Сидоры, прошли и сиверы), і ця остання 
форма множини Сидоры може пояcнюватися й тим, що цього дня поминають не 
лише мученика Ісидора, але також й іншого угодника з тим самим ім'ям, блаженно-
го Ісидора, Христа ради юродивого, Ростовського чудотворця. 

Принагідно відзначимо, що зміни в числі могли тут мати й зворотний напрям: 
так, у народній уяві безсрібники й чудотворці Косма та Даміан Асійські злилися в 
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одну особу, про що свідчить узгодження в числі з дієслівною формою однини: укр. 
Скує Кузьма-Дем'ян – до весни не розкувати; Кузьма-Дем'ян – Божий коваль; рос. 
Батюшка Кузьма-Демьян – куриный бог; пор. також блр. Ты святэй Кузьма-
Дземьян да скуй же нам свадзебку!. Така само доля спіткала апостолів Петра й Па-
вла, пор. рос. Петр-Павел (літній, тобто 12 липня) жару прибавил (пор., з іншого 
боку, Петры и Павлы); Петр-Павел осенний –рябинник; нім. Peter und Paul wird 
dem Korn die Wurzel faul. А в білоруському народному календарі знаходимо зразки 
перетлумачень церковно-календарних найменувань, які впливають на рід і навіть 
на відмінок: Святое Вяличка; Святое Васілля дзяжу мясіла; Свята Пятро – ў жы-
це ядро; Святы Пётра у косы звоніць, а святы Паўла граблі робіть; пор. також 
укр. Коли на Громницю півень не нап'ється водиці, то на Юр'ю віл не наїсться 
травиці; …Сава савила;...прийшла Ілля.... Можливо, що деякі з цих прикладів теж 
виникли під упливом відмінкової петрифікації, а також подальшої аналогійно зу-
мовленої семантичної переоцінки, зокрема, форми родового відмінка іменників чо-
ловічного роду, у певних випадках омонімічної називному однини іменників жіно-
чого роду, чи закінчення -а іменників чоловічого роду. Водночас подібні приклади 
свідчать і про те, що граматична (і дериваційна) видозміна геортоніма-агіоніма не 
завжди свідчить про його цілковиту й виключну "хронологізацію". 

Натомість виразний показник власне хронологічного (отже, й суто світського) 
сприйняття календарного сакрального найменування є притаманним польській мо-
ві: маємо на увазі властивий цій мові спосіб уживання таких лексичних одиниць 
чоловічого роду в складі прийменникових конструкцій, де вони виступають у жі-
ночо-предметній формі знахідного відмінка (mutatis mutandis, пор. також і франц. à 
la Saint-André – якщо тільки артикль жіночого роду не свідчить про випущене fěte 
de). Справді, з одного боку, в польських та українських народно-календарних паре-
міях знаходимо ідентичні еліптичні конструкції типу на (до, після) Петра, на Ми-
колу, о теплим Миколаю; na świętego Jana, o świętym Janie, o Bożym Ciele, o świętej 
Dorocie, w świętą Barbarę (а також перед Петром; przed świętym Janem і т.д.), але 
також і на Миколи, на Явдохи, й навіть уже згадане просто Миколи, Варвари, Agaty, 
Jana, пор. укр. У нас сьогодні Луки – ані хліба, ані муки; Nie zawsze będzie świętego 
Jana; Świętej Agaty – uschną szmaty. Приклади останнього роду, у яких, зокрема, ви-
ступає незвичний після прийменника на родовий відмінок, слід, як уже зазначалося, 
розглядати як йімовірний наслідок компресії зворотів, у складі яких виступають 
еліміновані лексеми день чи свято, на кшталт на день святого Миколи > на Миколи 
> Миколи; таким компресіям, очевидно, сприяла й та обставина, що в імен, які від-
мінюються за чоловічою (відповідно чоловічо-особовою) відміною форми родового 
та знахідного відмінку є тотожними: на (день/свято) Петра.  

Водночас в польській мові виступають позначення сакральної дати типу na/w 
Mateusz, na Marcin, na Anioł Pański, пор.: Na święty Jan jagód dzban; Umilkł jako w 
święty Jan kukułka, де жіночо-предметна форма знахідного відмінка агіоніма може 
витлумачувалася (бодай на синхронному рівні) як свідчення його розуміння лише 
як календарної позначки. 

Як видно з деяких наведених прикладів, сакральне найменування відіграє роль хро-
нологічного маркера, співвідносного з певним бажаним чи очікуваним станом речей, 
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не лише тоді, коли воно на рівні поверхневої формально-граматичної структури ре-
чення займає позицію обставини часу, а й у тих випадках, коли воно відіграє роль 
підмета паремійного речення. Однак в останньому випадку семантична функція свя-
щенного імені далеко не завжди обмежується вказівкою на певну дату, що й засвід-
чується сполучуваністю їх як підметів із відповідними значеннєвими класами преди-
катів. Порівняння цих класів, а також і пов'язаних із ними типів функціонально-
семантичних ролей, чи функціональних валентностей, виявляє смислову динаміку в 
інтерпретації агіоніма та його денотата, яка, проектуючись на діахронічну площину з 
ретроспективної точки зору, відображає зворотний рух від сучасного і, відповідно, ра-
ціонального до дедалі більш архаїчного способу в представленні подій річного циклу.  

Так, у пол. Święta Hanna – to już jesienna panna чи Od świętej Anki zimne poranki 
відповідний сакральний персонаж осмислюється в суто календарно-часовому сенсі 
(у першому випадку, щоправда, зі своїстою вторинною власне календарною антро-
поморфізацією). У вже згаданому прислів'ї рос. Прошли Сидоры, прошли и сиверы 
значення дієслова прошли можна зрозуміти лише в сенсі, пов'язаному з рухом часу, 
і відповідно до цього Сидоры сприймаються тут лише як назва дати, що вже нале-
жить минулому (аналогічно, у сенсі часової послідовності, в нім. Auf einen heißen 
Sommer folgt ein strenger Winter). Водночас не можна не помітити потенційної дво-
значності цих лексико-синтаксичних контекстів, пов'язаних із тим, що рух у часі 
тут цілком типово передається як рух у просторі: укр. Прийшла Перша пречиста, 
стає дівка речиста; Як прийшла Пречиста – надворі чисто, як прийшла Покрова – 
на дворі голо; пол. Święta Jagna idzie do bagna. Можна вважати, що в таких прикла-
дах є вже латентно закладеною міфологізація настання певної дати – представлення 
цього настання як прибуття вторинно антропоморфізованого геортоніма (пор. дум-
ку В.Петрова про те, що для традиційної народної свідомості характерною є не "на-
туралістична" концепція природи й природного, а просторові уявлення про приро-
дні процеси як про прихід і відхід, напр., колоса на поле, весни, хвороби тощо – 
внаслідок того, що до виникнення ієрархічних розрізнень природного, людського, 
рослинного й речового лише категорія простору була підставою для світоглядних 
ототожнень, диференціацій і розчленувань [Петров 1994, 246]). Той факт, що діє-
слово прийшла виступає тут у сполученні з ім'ям-позначенням особи, приводить до 
того, що поряд зі значенням "настати (щодо дати)", у цього ж дієслова активізуєть-
ся і його вихідне значення "прибути пішки (щодо особи чи живої істоти)", і тому 
подібні речення можуть одночасно витлумачуватися й у власне дослівно-
хронологічному, і в міфологічному сенсах, протиставлення між якими тут ніби 
нейтралізується завдяки зазначеним мовним чинникам.  

Відхід від такого двозначного розуміння в напрямі ще більшої міфологізації на-
стання дати має місце тоді, коли це настання детальніше й конкретніше зображу-
ється саме як прибуття сакрального персонажа. Це представлення реалізується за 
допомогою вживання в ролі присудку таких дієслів руху, які не застосовуються для 
позначення руху часу, пор.: укр. Святий Юрій по полю ходить, хліб-жито родить; 
укр. Михайло приїхав на білому коні (прислів'я вживається, якщо на Михайла вже 
сніг); пол. Święty Marcin na białym koniu jedzie; Piotr gdy katedrę zasiedzie, mrózow 
już nie będzie (мається на увазі свято св. Петра із собору в Антіохії – 22-го лютого).  
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У наступних прикладах семантика дієслова руху вже цілком надається до одно-
значної міфологічної інтерпретації, бо його підмет тут уже не є просто позначенням 
дати, його референт виступає як антропоморфізована істота чи взагалі як особа, 
поява якої в часі приводить до тих чи інших перемін у довкіллі: святий (свято), 
прибуваючи, робиться носієм певних додаткових динамічних характеристик, реле-
вантних для відповідного стану речей у профанному, "земному" світі, пор. рос. 
Придет Илья, принесет гнилья; укр. Прийшов Петро – вищикнув листок, прийшла 
(так! – С. Є.) Ілля – вищикнула два; блр. Іван Прыцік узяў куццю да й уцік (кінець 
святок). Роль календарного персонажа при цьому може бути пасивною й активною, 
пор.: Gdy święty Mateusz w śniegu przybieżał, będzie po pas całą zimę leżał; Gdy święty 
Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg po polu leży. 

Ще виразніше перехід від руху часу до руху в просторі засвідчує прислів'я рос. 
Гурий на пегой кобыле, яке настання відповідної дати (15 листопада за ст. ст.) і ме-
теорологічні умови, характерні для цього дня (болото й сніг), символічно зображує 
чи, точніше, міфологічно витлумачує (відтворюючи відповідне міфологічне сприй-
няття) як приїзд патрона цього дня на коні відповідної масті (пор. також рос. весна 
на пегой кобыле ездит; про "традиційну" семантику строкатого див. [Невская 1986, 
150-156]). Цей приклад цікавий тим, що в ньому як джерело міфологічного витлу-
мачення явищ у природному довкіллі використовується не лише прихід "календар-
ного" святого, а й масть його коня, що іконічним чином втілюється в кольорі до-
вкілля (пор. уже згадане українське прислів'я, що описує сніг на Михайла, Михайло 
приїхав на білому коні, а також пол. Jak Marcin na białym lub pstrym koniu przyjedzie, 
to lekką albo mierną, a jak na czarnym, to tęgą zimę przywiedzie і укр. Осінь на двох 
конях їде, один день на чорному, другий день на білому). Навпаки, у випадку рос. На 
Юрья св. Егорий розьезжает по лесам на белом коне и раздает зверям наказы 
масть коня не має міфологічно-моделюючого значення, а дата і її патрон уже навіть 
роз'єднуються, про що свідчить і різниця імен (Юрий/Егорий), і останній постає вже 
лише як особа в типовому для своєї іконографії вигляді – на коні білої масті. 

Смислова еволюція вторинно персоніфікованого сакрального хронологічного 
маркера, переносячи останній у світську площину, робить його активним учасни-
ком подій, що відбуваються в довкіллі, як суто природному, так і культурно засвоє-
ному. Його роль тут є амбівалентною, він може виступати як чинник, що належить 
до власне природних сил, і як член людської спільноти; у першому випадку він зда-
тен діяти як негативним, так і позитивним чином, пор. народну видозміну епіклези 
св. Георгія бедоносный чи пов'язання дня мчц. Агафії (Агафия Коровятница – за-
ступниця домашньої худоби) із днем, коли коровья смерть по селам ходит, а також 
прислів'я як укр. Перша Пречиста жито засіває, друга Пречиста дощем поливає, а 
третя Пречиста снігом покриває; пол. Jadwiga rzepę kopie; Święta Anna grzyby sieje 
(так! – С.Є.); Pankracy, Serwacy, Bonifacy źli na ogrody chłopacy; Piotr i Paweł suszą 
korzenie żyta; блр. Пракоп по снезе ступае, дарогу капае (видається, що в цьому 
останньому прикладі, попри конструктивну роль угодника щодо подолання негоди, 
головним є все ж констатація саме останньої, тобто того факту, що на той час уже 
чимало снігу); Святы Зміцер – ён на ўсіх хіцер: салады салодзіць, піва робіць, сы-
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ноў жэніць, дачок выдаець; Юстын цягне ўверх каноплі, а Харытон – лён; франц. 
Saint Jean allume les feux, et saint Pierre les éteint; La Sainte Catherine amène la farine 
("борошно", тобто сніг – рідкісний випадок переносного позначення природної ре-
алії в народно-календарних пареміях, які на загал таких позначень уникають); 
австр. (нім.-австр. діал.) Wächst Katharina, so trocknet Andreas. Нарешті, як уже було 
сказано, сам угодник може стати об'єктом впливу довкілля, а також пасивним спо-
стерігачем того, що там відбувається: Święty Idzi gruszkę na drzewie widzi. Слід під-
креслити, що в разі активної ролі календарного персонажа відносно довкілля його 
вплив може репрезентуватися не "буквальним", а саме "міфологічним" чином, пор. 
представлення випадіння снігу: укр. Явдоха хвостом крутить – буде пізня весна; 
діал. Никола бородоў с'ійе; Микола потр'ес бородоў; бáба Йаўдоха дванáдц'ать 
ден' гул'айе; бáба Дук'ийа трусú свойí кожýхи.  

Таким чином, первісна (чи, якщо завгодно, елементарна) семантична схема ка-
лендарного прислів'я з геортонімом виявляє смислову зарядженість у плані її пода-
льшого міфологічного (пере)осмислення. Залежно від того, чи йшлося про події, на 
які людина могла вплинути а чи незалежні від людини, така паремія виражає або 
дескриптивне значення (укр. На Юря сховається в жито куря; діал. Йак на Івáна 
гремúт, бýдут орíхи захмул'éні), або ж зміст паремії має прескриптивний характер 
(укр. Догодуй бджолу до Івана, то нарядить тебе, як пана; пол. O świętym Janie koś 
łąki, panie). Але священний персонаж-патрон певної дати міг активно виступати в 
обох випадках; зокрема, там, де йдеться про незалежні від суб'єктивного втручання 
людини явища, що відбуваються в природному чи навіть суспільному довкіллі, до-
казом впливовості геортоніма-агіоніма можуть служити прислів'я, що мають форму 
звертання до святого і включають форми імператива: укр. Ох, свята Парасковія! 
Дай жениха поскорія!; пол. Święty Jakubie, zamknij chmury w kadłubie; блр. Святы 
Анопры, радзі каноплі (згадаємо також деякі епіклези, що можуть розглядатися як 
петрифіковані календарні замовляння, пор. рос. Алексей-пролей кувшин, Святой 
Власий сшиби рог с зимы). Виступаючи ж у суто "людських" ситуаціях, сакральний 
персонаж міг, з одного боку, освячувати здійснення певних дій самим фактом свого 
"патронування" над відповідною датою (укр. Юрій з хати всіх на поле вижене; пол. 
Siewna Matka już każe siać żyto zimowe…); з іншого боку, він і сам міг брати участь у 
цій господарській діяльності: пол. Święty Jan trawę kosi. Прислів'я могло навіть спо-
нукати патрона дати до відповідної роботи: рос. Фекла – дергай свеклу (звісно, Фе-
клу можна розуміти й виключно в сенсі обставини часу).  

В українському прислів'ї (Святий Юрій (23-го квітня) по полю ходить, хліб-
жито родить) фактитивне вживання першого дієслова з підметом, вираженим 
іменником на позначення особи чоловічої статі, можливо, є церковнослов'янізмом 
(пор. у Євангелії від св. ап. Матвія 1, 2: і, у ширшому плані, 
свідченням контактів традиційно-народного та церковного мовно-культурних кодів 
у процесі взаємодії церковного та народного календарів. Водночас такі випадки 
отримують витлумачення як відображення міфологічно-поганської ментальності, 
конкретніше, культу плодючості: С. Сикімич, коментуючи прислів'я серб. Jелісіjе 
просо сіjе, вбачає у подібному граматичному контексті прояв етимологічної магії: 
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"Етимологічна магія, спрямована на культ плодючості, реконструюється тут як 
праслов'янська етимологічна фігура прямо-об'єктного типу (дієслово + прямий до-
даток). Ця етимологічна фігура пізніше … отримала паретимологічну модифікацію 
шляхом interpretatio christiana" [Sikimić 1994, 78] (коло питань, пов'язаних із паре-
тимологічним витлумаченням сакральних найменувань у прислів'ях календарного 
циклу, спеціально розглянуто в [Єрмоленко 2006, 136-167]).  

Прикладка-епіклеза, що її святе ім'я може набувати в народному мовленні, або ж 
народне наймення святого часто вказують на таку "функціональну" спеціалізацію 
відповідного календарного угодника: укр. Євдокія-плющиха, рос. Мавра зеленые щи 
(вона ж Мавра Молочница), Егорий ленивая сошка (цього дня закінчували оранку), 
Лукерья-комарница; дні свв. Панкрація, Сервація й Боніфація, що припадали відпо-
відно на послідовні дні 12-го, 13-го й 14-го травня, мають польську назву święta 
Ogrodników. Чимало німецьких прислів'їв та прикмет пов'язані з днем св. Маргари-
ти, який має назву Margareth die Wetterfrau. 

Таким чином, сакральний персонаж може отримувати в календарному прислів'ї 
різну граматичну репрезентацію, причому як на глибинному, семантико-
синтаксичному, так і на поверхневому, формально-граматичному рівнях. Неодмін-
но виконуючи адвербіальну функцію локалізації позначуваного стану речей у часі, 
священне найменування може також водночас реалізуватися як підмет речення, що 
заразом іконічно й індексально сугерує типову для підмета роль суб'єкта-агенса або 
ж носія дії чи стану, причому тут можливі різні ступені прояву цієї самостійної су-
б'єктності (пор. рос. Ильин день зажинает; Св. Илья зажинает жниво чи рос. 
Студита Феодора студит по двору; Феодор Студит землю студит). Крім того, 
морфологічно-категоріальне оформлення цього календарно-сакрального часового 
індикатора може відрізнятися при цьому від його відповідника в церковному кале-
ндарі й навіть відступати від звичних граматичних норм.  

Додамо, що ця різниця виявляється в суто семіотичному сенсі суголосною заміні 
церковного варіанта імені на народно-розмовний; численні приклади таких замін 
виступають у вже наведених прислів'ях: Явдоха замість Євдокія, Anka замість Anna, 
Kathe замість Katherine і т.д. У народному календарі й, відповідно, у прислів'ях від-
повідної тематики канонічна назва свята, у якій фігурує ім'я того чи іншого святого, 
має тенденцію скорочуватися, заступаючись при цьому іменем, ужитим самостійно 
або ж із якоюсь додатковою лексемою, пор.: укр. На Петра Вериги розбиваються 
криги; ідеться про день Поклоніння чесним веригам апостола Петра. Існував звичай 
висаджувати капустяну розсаду в день, званий у місяцеслові днем Третього знай-
дення чесної глави Предтечі й Хрестителя Господня Йоанна, а в народі відомий як 
Івана Головатого, пор. і відповідне замовляння до розсади: Дай же, Боже, час до-
брий, щоб моя капусточка приймалася і в головки складалася (головата – тради-
ційний епітет доброї капусти).  

Можливі й інші, але теж скорочені видозміни первісного позначення: день Усік-
новення глави пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Йоанна називається 
головосікою (пор. назви цього ж дня блр. Галавасек, Галаварэз). Третя неділя Вели-
кого посту зветься в церковному ужиткові Хрестопоклонною, а по-народному – 
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просто Хрестям Свято Різдва св. Йоанна Предтечі, Хрестителя Господнього у 
польських прислів'ях виступає як "празник святого Яна" (Gdy deszcz w święto Jana 
opuści obfity, po nim kilka dni, wierz mi, nie bywa pozbyty) чи просто як "святий Янек" 
(Jutro święty Janek, puśćmy ma wodę wianek ) і навіть як "Ясь" (Jak się Jaś rozpłacze, 
Matka go nie utuli, to będzie płakał aż do świętej Urszuli), причому патрон цього дня 
фігурує в них не лише (бодай метафорично – чи міфологічно) як плаксиве новона-
роджене немовля, але і як персонаж із властивою йому функцією хрещення, щопра-
вда, відносно складників природного довкілля (Już święty Jan ochrzcił wody, to da się 
kąpać do ochłody); ще більше змінюється роль Предтечі в прислів'ях Gdy się Jan 
Chrzciciel w dżdżystej kąpie wodzie, deszcze żniwom bywają wtenczas na przeszkodzie; 
Chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma zbiory w przeszkodzie.  

Таким чином, описані нами різноманітні граматичні особливості геортонімів у 
календарних пареміях, маючи конкретні причини свого виникнення, у загальному 
сенсі є детермінованими зміною статусу геортоніма як елемента одного мовно-
культурного коду внаслідок його засвоєння іншим таким кодом. Водночас вони 
становлять побічну, супровідну і в цьому сенсі вторинну іконічну ознаку такої змі-
ни (утім, як уже зазначалося, в структурі паремій народно-календарного циклу мо-
жливі й такі знакові структури, для яких стосунки іконічної репрезентації мають 
першорядне, конститутивне значення). 

 
В статье рассматриваются грамматические (словоизменительные и семантико-

синтаксические) особенности геортонимов, употребленных в текстах народно-календарных паре-
мий. Эти особенности рассматриваются как следствие явления вторичной мифологизации сакраль-
ных реалий в контексте контактов церковного и традиционно-народного лингво-культурных кодов. 
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The author establishes and analyzes grammatical (both inflexional and semantic-syntactic) features of 

Christian feast names as used in folk calendar proverbs, regarding them as corollary to secondary 
mythologization in itsturn resulting from the contact of ecclesiastic and folk linguo-cultural codes. 
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Великий інтерес мовознавців до проблеми переймання лексичних запозичень та їх адаптації до си-

стеми мови-реципієнта зумовлений значною кількістю цих елементів в українських писемних пам'ят-
ках XVI-XVII ст., зокрема в "Лохвицькій ратушній книзі другої половини XVII ст.". Аналіз пам'яток 
староукраїнської писемності  XVI-XVIII ст. виявив тяжіння до мовної традиції попереднього пері-
оду, наявність різнотематичної праслов'янської лексики. Інтенсивна розбудова лексичної системи 
староукраїнської мови, зумовлена культурно-історичними подіями XVI-XVIII ст., спричинила найбі-
льшу в історії розвитку української мови "хвилю" запозичень, кожне з яких має свою історію: час 
переймання, шляхи входження та багатоступеневу адаптацію. 

Ключові слова: запозичення, мова-реципієнт, багатоступенева адаптація. 
 
Лексичний устрій мови, на відміну від її звукової та граматичної будови, не є 

статичним, а "безпосередньо, органічно і тісно пов'язаний з історією виробництва, 
побуту, культури, науки, суспільних відносин та інших сфер життя суспільства. 
Поява нових предметів, установ, понять і под. зумовлює виникнення нових слів або 
розвиток нових значень в існуючих словах... Невизначеність меж словника мови 
зумовлюється безперервністю його розвитку, перманентною рухливістю і мінливіс-
тю, постійним його поповненням новими словами і втратою застарілих слів, а та-
кож різноманітністю і неоднорідністю складу лексики, якою послуговуються пред-
ставники різних соціальних, професійних, територіальних та інших об'єднань носіїв 
мови" [Проблеми 1983, 5]. Розвиток матеріальної і духовної культури народу спо-
нукає зміни у словниковому складі мови, які не відбуваються хаотично, а підпоряд-
ковуються внутрішнім законам розвитку мови. 

Аналіз пам'яток староукраїнської писемності XVI-XVIII ст., зокрема "Лохвиць-
кої ратушної книги другої половини XVII ст." виявив тяжіння до мовної традиції 
попереднього періоду, яка йшла від давньоруської мови, а також наявність мовних 
норм церковнослов'янської мови. 

Пам'ятка рясніє праслов'янською різнотематичною лексикою, зокрема в акті № 
68 ("Справа Григора з Бе(з)салъ ω (з)вадh з А(н)дрε(м) Яблуно(в)скы(м)...") зафік-
сована лексема звада: "... напо(д)пи(т)ку будучи ... тєды в нhкоторыхъ за(въ)зятых 
рєчахъ зва(д)ку мєжи собою вчинили ..." [ЛРК, 72], яка, на думку укладачів ЕСУМ, 
є праслов'янського походження: "... [звадитися], "сваритися", [звадніти] "тс.", зва-
да [звадник] "сперечальник", звадливий [звадливо] "досадно, неприємно"... – р. [ва-
дить] "зводити наклеп; зволікати час", бр. вадзіць "шкодити", п. wadzić "сварити; 
перешкоджати", ч. vaditi "заважати", слц. vadit', вл. wadźić, нл. waźić "тс.", болг. [ва-
дя] "зводжу наклеп", схв. [vaditi] "перешкоджати", стсл. водити "скаржитися на ко-
го, звинувачувати, зводити наклеп" < псл. vaditi". [ЕСУМ 1, 318–319]. 
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В акті № 65 ("Справа Наоумихи с Кра(с)нопол< ... ω спа(д)ки ...") зафіксована 
лексема звы(к)ло(ст): "І яко на то звы(к)ло(ст) христіа(н)ская вказує(т), присто(й)нε 
ωного нεбо(ж)чика поховали" [ЛРК, 70], яка своїм корінням сягає праслов'янської 
доби: псл. vyknǫti "набувати знань, навичок; учитися" [ЕСУМ 2, 249-250] (пор.: пол. 
zwyknąć "звикнути", ч. pȓivikaty, слц. privykat', болг. свиквам, навиквам, м. свикнува 
"звикати", схв. свикавати се "т.с.", стсл. выкn<ти). 

В акті № 96 ЛРК зафіксована лексема коваль: "... и при Ивану, ковалю 
ха(р)ковъско(м) ..." [ЛРК, 94], а акті № 36 –  похідний прикметник ковалев: "... ску-
токъ справи тое(й) ωповели, то е(ст) Кость Нико(л)ски(й), паламар, Ти(м)ъко 
Ра(д)ковъ, ковале(в) за(т) ..." [ЛРК, 46]. Зауважимо, що "переважна більшість назв, 
що стосуються ковальської справи, походить від праслов'янського *kovati – основ-
ного дієслова ковальської термінології. Словотворчими найчастіше виступають ін-
фінітивна основа ков- або основа теперішнього часу ку-. Так, агентивна назва ко-
валь утворена шляхом додавання суфікса -(а)ль до основи інфінітива ков-: его ми-
лость господаръ нашъ .. далъ къ мhщаномъ къ ратушу мhсту своему вжывати кра-
вцы … ковали … мыто рыбное (АЮЗР, 1517, 1, 57) ". [Історія 1983, 437] Пам'ятки 
староукраїнської мови фіксують також демінутивне утворення ковальчик, яке озна-
чає "син коваля", зокрема: "... упросивши з собою ковалчика ... паробка Тимка ко-
валя ... и пошолъ дей сполечне з нимъ до дому своего" [Архив 1597, 200]. "Лекси-
кон латинський Є.Славинецького" (1642 р.) фіксує інший словотворчий варіант 
агентивної назви: ковачъ [Лексикон 1973, 187]. На думку О.Трубачова, цей термін є 
характерним переважно для південних слов'ян [Трубачев 1966, 334]. Розвиток ремі-
сничого виробництва в Україні сприяв інтенсивній розбудові ремісничо-промис-
лової лексики, зокрема відносних прикметників: "... цехамъ … кушнhрскому, кова-
лскому …" [Лазаревский 1633, 12], "... ковалского, ткацкого и иних ремесникувъ 
цеху …" [Актовые 1912–1914, 61]. Писемні пам'ятки кінця XVI ст. зафіксували 
префіксальні утворення від праслов'янської основи, зокрема лексеми окованую і 
подкованя: "… скрыню ... железомъ окованую ..." чи " ... для подкованя коня ...". 

До створених на живомовній основі назв жіночих прикрас належить успадкова-
на з давньоруської мови назва манисто, яка зафіксована у "Кормчій книзі бібліоте-
ки Московської Духовної академії № 54" ("Свилми и инhми вс<цhми ωдежами, 
еще же и манисты златыми, и каменїем оукрашены …"), в "Душевной грамотε княг. 
Юліаны, жены кн. Василія Борисовича Волоцкаго, ок. 1503 г." ("Манисто болшое 
золото"), в "Душевной грамотε князя Дмитрія Ивановича, племянника вел. кн. Ва-
силія Ивановича, около 1509 г." ("Манисто на гаитанh. Манисто со кресты и иконы 
и прониски"). Зауважимо, що за даними "Словаря древне-русскаго языка" 
І.Срезневського, лексема монисто вперше була зафксована в пам'ятці "Служебная 
минея за ноябрь по рук. Типографской библіотеки 1097 г. Ягичъ. Служ. мин., 
стр.274": "Веригами обложенъ, яко монисты златы". [Срезн. 2, 173] На думку укла-
дачів ЕСУМ, стсл. монисто походить від псл. monisto [ЕСУМ 3, 507]. Ця лексема 
була дуже поширеною на теренах України, про що свідчать писемні пам'ятки ста-
роукраїнської мови, зокрема манисто фіксується у "Актовій книзі Житомирського 
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гродського суду 1649–1650", в "Актовій книзі Полтавського городового уряда 
XVII века" (вып.II, с.101), форма манhсто подається під 1633 р. в "Актах Бориспо-
льского мейського уряда 1612–1699 гг." (Киев: Киевская старина, 1892): форма мо-
нисто фіксується в акті № 64 ЛРК ("Справа Ивана шинъкара ω згиненю 
перстън<"): "... яки(м) способомъ тоε згине(н)ε мониста стало ...", "... же мнh мони-
сто с хаты згибло ...", "... не журисе, монисто твоε ве(р)неться ..." [ЛРК, 68]. Пам'ят-
ки XVIII ст. подають цю лексему вже із метатезою – намисто. [Історія 1983, 397]. 

ЛРК фіксує лексему журитися (акт № 64), яка походить від псл. *žurity < *gheur 
[ЕСУМ 2, 210]; пор.: рос. журить "ганити", бр. журыцца, слц. žúrit' "лаяти, гани-
ти", вл. žurnosć "клопіт, зусилля", нл. žurniś "утомлювати, робити неприємним", 
схв. журити се "скаржитися", журити "квапитися, поспішати", слн. žúriti se "ква-
питися, поспішати". В аналізованій писемній пам'ятці ця лексема вжита зі значен-
ням  "засмучуватися, переживати": "Не журисе, монисто твоε ве(р)неться..." 
("Справа Ивана шинъкара ω згиненю перстън<" від 16 квітня 1656 року) [ЛРК, 68]. 

У "Справі Ивана Пацючєнъка, ωбивателя Лохвицького ..." (акт № 80) фіксується 
лексема длукг, яка була частовживаною в актових книгах XVI–XVII ст., ЛРК не є 
винятком: "... пεрεдъ право(м) ставъши, ωная Ωстапиха с того длукгу вы(и)муючи 
мужа своεго ..."; "... и длукги нεбожьчиковъскіε ω(т) ωны(х) ω(т) мала до велика 
поплачены были" (акт № 11); "... и длукгу завε(л) ..." (акт № 24); "... За котори(и) 
длукгъ до вряду ... Гри(ц)кову жону припо(з)ва(л) ..." (акт № 34) тощо. На думку 
М.Фасмера, стсл. длъгъ має псл. коріння – *dьlgъ, яке споріднене із гот. dulgs 
"борг", ірл. dlіgid "борг" [Фасмер 1, 524]. Вперше ця лексема засвідчена в пам'ятці 
XI ст. – "Остромирове євангеліе 1056–1057 р.": "... раба того, поусти и, и длъгъ отъ-
поусти ~моу" [Срезн. 1, 755]. Зауважимо, що укладачі ІСУМ не згадують прасло-
в'янське коріння цього слова, а вказують, що староукраїнська лексема длугъ, длукъ є 
запозиченням із стч. dluh, або стп. dłuh: "... sobi lisze dłuh odnesu Ta horscźki tote 
ponesu za tobóiu" (1619 р.), або: "...до того быдла подданыхъ своихъ прикупилъ собе 
и еще болшей быдла у челяди войсковои розных особъ, и за длуги набралъ, що му 
было винно в обози" (1630 р.) [ІСУМ  8, 34]. 

ЛРК є своєрідною джерельною базою дослідження ступеня збереженості і 
трансформації спільнослов'янської лексики. Зокрема частовживаною є лексема кра-
вець (акт № 55, № 61 тощо) та похідна від неї кравъчикъ (акт № 61), що пояснюєть-
ся активним поширенням кравецького ремесла в Україні в XVI-XVIII ст. "Агентив-
на назва кравець, етимологічно споріднена з кроїти, крою (пов'язана з цими дієсло-
вами чергуванням голосних – Ф., II, 362 ) – спільне східнослов'янсько-польське 
слово (рос. діал. кровец, кравец – Д., II, 197); блр. кравец, п. krawiec). Давньорусь-
кими пам'ятками це слово не засвідчується; з цим значенням вживалося слово 
шьвьць (Ср., III, 1601). У староукраїнських пам'ятках XIV-XV ст. воно фіксується 
опосередковано як особова назва (ССУМ, 1495, I, 508). Починаючи із XVI ст. засві-
дчується досить широко: " ... его милость господаръ нашъ … далъ … къ мhщанамъ 
к ратушу мhсту своєму вжывати кравцы, кушнеры, шевцы ... мыто рыбное, 
повhчщыны, грошъ варовый, мыто соляное ..." (АЮЗР, 1517, 1, 57); "... панове це-
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хмистрове и ремисници лвовские: шевцh, кравцh, рhзники..." (Льв. СБ, 1609, 36); 
"... кроитель: кравецъ" (Бер. Лекс., 1627, 56); "Ризошвець: кравець" (Бер. Лекс., 
1627,109). Субстантивований дієприкметник кравчий вживався на означення поче-
сного придворного звання: "Я князь Юрій Александрович, воевода Киевский, крав-
чий господаря нашого" (АЮЗР, 1710, I/VI, 15). Дериваційне прикметникове утво-
рення від кравець – кравецький найчастіше вживається як означення до певного це-
ху: "... кушнерського, кравецкого и шевъского … и иныхъ ремисникувъ цеху"  
(АПГУ, 1670, II, 61)". [Історія 1983, 453-454]. 

Інтенсивна розбудова лексичної системи староукраїнської мови, зумовлена 
культурно-історичними подіями XVI-XVIII ст., спричинила чи не найбільшу в істо-
рії розвитку української мови "хвилю" запозичень із інших мов. 

Серед назв, понять, пов'язаних із фізіологічним буттям людини, її народженням 
та смертю, її фізичних станів, ознак, рухів тощо ЛРК зберегла лексему, що стосу-
ється обряду поховання – цвинтар: " ... и въ цви(н)та(р) Нико(л)ски(й) кину(л)ся…" 
[ЛРК, 93]. Ця лексема раніше засвідчена волинською писемною пам'яткою – "Кни-
ою Гродскою Луцкою" (1564 р.): "Похован на цвинътару у костела святого Якуба в 
Луцку" [МСТ 2, 468]. На думку Є.Тимченка, вона походить від ср.-лат. 
coemeterium. А.Булика стверджує, що це польське запозичення (п. cmentarz), яке 
своїм корінням сягає латинської мови (лат. cimeterium) [Булыка 1972, 348]. Ця лек-
сема і донині вживається в українській мові, зокрема в бойківському діалекті, на 
чому акцентує свою увагу М.Онишкевич, вказуючи на її польске походження та 
варіантність: "цвинтар, цвінтарь, цвентарь, цвонтарь, цминтарь, "кладбище" < 
cmentarz (изредка встречается свободное от польского влияния киминтарь) [Оныш-
кевич 1969, 251]. Вчений зауважує, що " ... заимствований из польского языка в ди-
алекте бойков больше, чем из других языков, близких ему территориально – слова-
цкого, венгерского, румынского. Этот факт не удивляет, так как контакт бойков с 
поляками и их языком был сравнительно теснее, чем с другими языками, и длился 
полных 600 лет". [Онышкевич 1969, 229].  

У ЛРК широко відбиті слова понятійного ряду "говорити, повідомляти": гово-
рити, мовити, повhсти, питати, одповhдати, скаржитися, протестовати тощо. 
Частотність вживання цих лексем різна: від поодинокого (скаржитися (одне сло-
вовживання на 100 актів), турбувати (два слововживання)) до частого (мовити 
(52 слововживання на 100 актів)). Зокрема, лексема турбувати "непокоїти, триво-
жити, хвилюватися, піклуватися, клопотатися" –польське запозичення (turbować 
"турбувати, непокоїти", turbacja "турбота, журба, неспокій"), яке походить від лат. 
turbare "хвилювати, розладнувати, тривожити, турбувати", пов'язане із turba "су-
м'яття, безладдя", turbo "вир, вихор". [ЕСУМ 5, 679]. Зауважимо, що іменник тур-
баціа вживається в ЛРК частіше (11 разів на 100 актів), ніж дієслово турбувати 
(2 раза на 100 актів). ЕСУМ вказуває на два значення цього запозичення: 1) "турбо-
та, клопіт, неспокій, хвилювання, тривога, піклування"; 2) "обтяжливі заходи, по-
в'язані із переміщенням когось чи чогось" [ЕСУМ 5, 679]. ЛРК репрезентує цю лек-
сему з різними значеннями. Зокрема, зі значенням "клопіт, неспокій, тривога..." ле-
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ксема турбація вжита в акті № 65: "... на(й)мε(н)шо(й) кри(въ)ди и турбаціε(й) ω(т) 
Наумихи и еи сына вhчъными часы нh ω(т) кого и(н)шого нε поноси(л)" та в акті 
№ 72: "... ту(р)бациε(и) нεмало(й) зажили ... ". Однак у більшості актів (№ 52, № 63, 
№ 85, № 90 тощо) це запозичення вжите із другим значенням: "Що тε(ж) ωны(й) 
судъ не (з)наючи, що промε(ж) ними за по(с)ва(р) былъ,  ωсуди(в)ши и выпи(с) с 
кни(г) своихъ ω ту(р)баціи и(м) да(в)ши ...", або "... жεбы ся з собою безъ бо(л)шихъ 
туръбаци(й) и пεдимε(н)то(въ) правъны(х) погодили...", або "... а че(т)вε(р)тая 
ча(ст) Ле(с)ку Куце(н)ку з жоною εго бε(з) жа(д)ны(х) ту(р)баци(й) вh(ч)нε зоста-
вати маεт ... ", або "Мы по вы(с)луха(н)ню и(х) зо(з)наня и зъгоди си(м) наши(м) 
дεкърεто(м) ствε(р)жаε(м), абы нихто з ни(х) жа(д)но(й) ту(р)баци(и) ω тоε вщана(т) 
жа(д)ною мhрою нε важилъся ...". 

Інша лексема із цього ж понятійного ряду – протестовати – була запозичена в 
староукраїнську мову, на думку укладачів ЕСУМ, у 1598 р. (пор.: іменник протест 
– в 1711 р.) з латинської мови (protestari "заявляти публічно, свідчити" < префікс 
pro- "уперед; для; на користь" + testari "свідчити; урочисто твердити; доводити; за-
повідати"), яке через італійське посередництво (protesto "прийняття скарги про не-
сплату; опротестування (векселя)" < protestare "оголошувати, привселюдно свідчи-
ти; опротестовувати; заявляти; протестувати") потрапляє на німецькомовний грунт 
(Protest "протест"); зрештою – до староукраїнської мови. [ЕСУМ 4, 609-610] Зокре-
ма, в "Справі Матвεя Ємчεчεнка, воита лохви(ц)кого" (акті № 85) зафіксована лек-
сема протестовати: "... ижъ звы(ш) мεнε(н)ный Григоръ протε(с)това(л) на(м) 
справу и ска(р)жилъся на звыш рεчεного ву(й)та ...". Зауважимо, що М.Фасмер по-
діляє погляди укладачів ЕСУМ щодо походження іменника протест, подаючи пе-
ршу його фіксацію в російських пам'ятках 1705 р. Однак дієслово протестовать, 
на думку вченого, потрапило до російської мови в епоху Петра I за посередництва 
польської мови (пол. protestować < лат. protestari). Аналогічно й лексема протес-
тация (пол. protestacja < лат. protestatio) [Фасмер 3, 382]. 

ЛРК зафіксувала лексеми на позначення назв понять, які номінують різні форми 
психічної діяльності людини. Ця лексика переважно питома за походженням, однак 
є і запозичення, доля яких у сучасній українській мові склалася по-різному. Зокре-
ма серед лексем, які характеризують такі "порухи" людської душі, як сум, жаль, 
туга, часто фіксується писемними пам'ятками XVII ст. полонізм фрасунок (пол. fra-
sunek) [Булыка 1972, 340], який виявився історично неперспективним запозичен-
ням: "... буде(т) печа(л) и ско(р)бъ и фрасуно(к) мhти ..." [Зиновіїв 1971, 39]. 
У "Справі Ивана шинъкара ω згиненю перстьн<" (акт № 64) ЛРК зафіксована діє-
слівна форма фрасуватися зі значенням "сумувати, тужити" (1656 р.): "Тогды Ко-
нова(л)ка до Иванихи  мовила: "Для чого ... фрасуεшъся?" – и ωна ω(т)повидhла, 
ижъ "для того, же мнh монисто с хаты згибло". Ω чомъ Коновалъка мовила: "Не 
журисе, монисто твоε ве(р)неться ..." (стукр. фрасуватися < пол. frasować). Є.Тим-
ченко зауважує, що пам'ятки досліджуваного періоду фіксують ще похідне утво-
рення – прикметник фрасовливый/фрасонливий [МСТ 2, 456]: "Фрасовливых 
утhшаты" (1624 р.) [Пам'ятки 1896–1906, 40]; "Мовитъ цесареви Салтаваринъ, ви-
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дячи его фрасонливого, хочешъ ли цару, я покажу тобh сина твоего Константина 
живого" [Рукописный 1771, 366]. 

На позначення понять "заздрість і підступність" ЛРК зафіксовані лексеми ошу-
кан та фальшиво, фалшований. "Обидва слова є германізмами (фалшъ < с.-в.-н. 
valsch через п. falsz – Ф., IV, 184; шукати < п. szukać < н. suchen – Br., 557)". [Іс-
торія 1983, 294]. У "Справі Левка Дюгтера ω селе(д)ци фа(л)шованый, ωбывател< 
ло(х)ви(ц)кого, з москале(м) пут(н)илски(м)" від 16 березня 1656 р. зазначено: 
"Ωного жъ Ива(ш)ка строноε бра(т)я Микита и Бори(с) Никифоровичъ, при 
ωповhда(н)ю ωглядhвши, и прε(д) нами, врядо(м), при(з)нали, жε нε добрε тую 
бочъку сεлε(д)цовъ нафасовано, алε фа(л)шиво насыпано на(д) постано(в)-
лε(н)ны(и) звича(и)". 

Велика група запозиченої лексики досліджуваної пам'ятки належить до понятій-
ного поля "честь, повага, шана". За частотністю вживання переважає старопольский 
прикметник зацний/зацный (18 слововживань на 100 актів) – zacny "достойний, ша-
нований". За даними ІСУМ [ІСУМ 11, 40-41], це запозичення у мові-рецепієнті роз-
ширює своє семантичне поле: 1) "поважний": "... поча(л) єсми кн<зя булыгу гамовати 
аби такъ зацного чоловєка  до смє(р)ти нєзабива(л)..." (1572 р.). [Жизнь 1849, 31]; 2) 
"важливий, знаменитий, добрий": "О которомъ та(к) зацномъ и велико(м) потрєб-
но(м) соборh здаломися за рєчь потрєбную в(ш) м(л) паномъ и братия(м) мои(м) 
ωзна(и)мити" (1588 р.) [Документи: рук. кін. XVI – серед. XVII ст., 101]; 3) "шляхет-
ський (який стосується шляхетства, шляхти)": "... малжонъка моя ... княгиня Ганна 
Тихоновна Хомяковича, яко зацного отца и поцтивое матки своее ... в станъ святоб-
ливый малжонский принесла" (1570 р.) [Архив 1909, 203]. У ЛРК прикметник зацний 
часто фіксується як складовий елемент актового штампа у значенні "поважаний" (акт 
№ 78, № 81, № 91, № 92, № 93, № 96): "... людε зацъніε и вhри годъныε ...", який іно-
ді дублювався прикметником добрий: "... были людε добріε и вhри годъніε" (№ 89, 
№ 75) чи пристойний: "... и(з)  мεща(н) при(с)то(й)них и вhры годнихъ ..." (№ 100), 
або ж уточнювався вказівкою на соціальний статус: "... козаками зацъными и вhри 
го(д)ъными ...". У значенні "поважаний, достойний, шанований" цей прикметник зу-
стрічається у актових текстах пам'ятки (і поза штампами), зокрема в акті № 46 мова 
йде про чесного, шанованого всією громадою чоловіка на ім'я Василь: "Теды ωна< 
Мелещиха втожь доброво(л)не при(з)нала, ижъ "вхова(й) бже, того Василя до прися-
ги притяга(т) не хочу и нh въ чомъ тяга(т) нε мышлю, кгды жъ и я знаю, же, ω(н) εсть 
за(ц)ны(й) чловекъ" [ЛРК, 54]. У значенні "добрий, порядний" прикметний зацний 
фіксується в акті № 8, в якому мова йде про людей, які, не підозрюючи, з ким мають 
справу, рятують крадія, який, втікаючи, падає із награбованим у річку Сулу: "Є(д)но 
жъ бгъ εму мл(с)тиви(и) того  прε(л)ся, взя(т)< нε допускаючи, же чере(з) Сулу, мимо 
млины идучи, и у воду врину(л)с<..., и тамъ εго люде ω(т) такого утрафе(н)<, яко 
за(ц)ного, мнhмлючи, чловεка, виратовали..." [ЛРК, 24]. Зі значенням "добрий" ана-
лізований прикметник зустрічається в акті № 86: "... и при (ц)нотh и(х) ω(с)тавали 
за(ц)но(й)…" [ЛРК, 89]. У досліджуваній пам'ятці староукраїнської мови в акі № 40 
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від 18 червня 1655 р. зафіксований прислівник зацне у значенні "гідно, достойно, 
чесно, справедливо": "То(г)ди мнh тотъ Васи(л), брать мо(и), ижь прави(л) ижь 
повhда, кгди ма(т)ка мо<, нεбожька, з сего свhта зходила, теди до(м) за(ц)нε во 
въсе(м), що кому належало, ро(с)поряджаючи, и Катеринh ... коро(в) двh, ωве(ц) 
десятеро ω(т)казала ..." [ЛРК, 49]. Зауважимо, що цей прислівник у писемних па-
м'ятках XVI-XVII ст. засвідчений також зі значенням "благородно, шляхетно" 
[ІСУМ 11, 39] та у формі вищого ступеня: зацнhй (< стп. zacniej) [ІСУМ 11, 44]. 
Староукраїнські пам'ятки кінця XVII ст. фіксують похідні утворення від прикмет-
ника зацний – зацневрожоний/зацнеурожоний (< стп. zacnie urodzony), зацнеславе-
тный (поч. XVIII ст.), форми вищого ступеня порівняння: зацнhйший [ІСУМ 11, 
41-42] та іменник зацность (< стп. zacność)  [ІСУМ 11, 39-40].  

У цьому ж понятійному полі "честь, повага, шана" ЛРК зафіксований іменник 
цнота, який на думку Є.Тимченка [MCT 2, 471] та А.Булики, був безпосередньо 
запозичений із польської мови (пол. cnota) зі значенням "доблесть, честь, чеснота". 
Зокрема, Захарій Копистенський у "Палинодии" (1621 р.) згадуючи про князя Ост-
рожського, зазначав: "Цнотъ всhхъ полный былъ [Острожскій]." [MCT 2, 471]. Зі 
значенням "чеснота" цей іменник вживається в акті № 86 ЛРК: "А по(с)тупуючи 
собh вεдълу(г) боя(з)ни бжεεи і срокгости права по(с)политого наказуε(м) тεды 
дε(к)рεто(м) ншим, а Матъвhю Ємъчε(н)ку і Василю Скрεбцу, ωныε сторожи, кото-
рого злочи(н)цу стε(р)εгли, во въсεм попо(л)нили ω(т) мала до вεля, во въсhхъ вы-
клада(х) правъны(х), яко і нεправъны(х) попо(л)нили, и при (ц)нотh и(х) ω(с)тавали 
за(ц)ной... " [ЛРК, 89]. Пам'ятка також зберегла антонімічну форму, зокрема в акті 
№ 100 від 18 червня 1659 року зазначено: "Которой любо то ωна ко тому 
свhдо(ц)тву нε го(д)на припущона мhла бы(т), бо ю(ж) нε поε(д)нокро(т) нε(ц)нота 
εи и учи(н)но(ст) злая прε(д) судо(м) видомая сужεна была ..." [ЛРК, 97], а також 
утворені від неї прикметник нецнотливыи ("… я то ж перъвы(й) ра(з) таки(й) зли(й) 
нε(ц)нотливы(и) учинокъ попо(л)ни(л) …" [ЛРК, 56]) та прислівник нецнотливе 
("... на (з)лочи(н)стве нецъно(т)ливε и Стефа(н), кравεцъ, з мужε(м) мои(м) ба-
ви(л)ся ..." [ЛРК, 60]). На думку Є.Тимченка, прислівник цнотливе (< пол. cnotliwie) 
у мові-реципієнті активно вживався ще на початку XVI ст., про що свідчать старо-
українські пам'ятки (1527 р.), а прикметник цнотливий (< пол. cnotliwy) зафіксова-
ний пам'ятками початку XVII ст. (1621 р.) [MCT 2, 471].  

Понятійне поле "честь, повага, шана" було збагачене ще одним полонізмом та по-
хідними утвореннями від нього: статечность "солідність, постійність, статечність, 
благопристойність" < пол. stateczność (1621 р.); статечный < пол. stateczny (1571 р.); 
статечне < пол. statecznie (1621 р.) [MCT 2, 361-362]. Зауважимо, що іноді дослідни-
ки мають різні точки зору щодо шляхів запозичення окремих лексем. Зокрема, в ме-
жах аналізованого понятійного поля є лексема респектъ, яка, на думку А.Булики, є 
латинізмом (respectus), який був запозичений через посередництво польської мови 
(respect) [Булыка 1972, 281]; Є.Тимченко виключає посередництво польської мови 
[MCT 2, 271]; укладачі ЕСУМ стверджують, що лексема респект "повага, пошана" 
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запозичене з французької мови, очевидно, через німецьку (н. Respékt); фр. respect 
"пошана, повага"  походить від латинського respectus "повага; точка зору; оглядання 
назад", пов'язаного із rescipere "дививтися назад, оглядатися", що складається з пре-
фікса re- і дієслова specio "дивлюся", пов'язаного зі specto "дивлюся, спостерігаю" 
[ЕСУМ 5, 64]. Іменник респект зафіксований у "Палинодії" Захарія Копистенського 
(1621 р.), а в кінці XVII ст. ЛРК дієприслівник роспектуючи (акт № 36 від 17 травня 
1655 р.): "Котори(и) Васи(л), же εго нhгде Анъдрε(и) нε ω(т)пустилъ, мусилъ ему 
нεω(т)ступъне гроше(и) шε(ст) копъ до рукъ датъ, а за ωстатокъ просилъ. Што тотъ 
Андърh(й), нh на що нε роспекътуючи, яко люди(и) сила на то при(з)нало, же, мо-
ви(т)," ωного Васи(л)<, за шію взявъши, додому попроважу" [ЛРК, 46]. 

Зі значенням "шанований, статечний" в аналізованому понятійному полі в ста-
роукраїнській мові вживалася лексема поцътивый та іменник поцтивостъ. ЕСУМ 
вказує на польське чи словацьке походження цього слова: пол. pozciwy "добрий, 
добродушний; заст. чесний, порядний"; чеш. і слц. poctivy "чесний, порядний" 
[ЕСУМ 4, 545]. Є.Тимченко схиляється до польськомовного коріння цього запози-
чення: поцтивость < пол. pozciwość [MCT 2, 201]. ЛРК фіксує як іменну форму: "... 
εжεли бы дhвъка при собh по(ц)тивости дhвоцъко(й) заховати мhла …" [ЛРК, 59] 
так і прикметникову: "... яко поцътивой во (въ)сε(м) поε(д)налъ …" [ЛРК, 92]. 

У цій же писемній пам'ятці зафіксоване ще одне запозичення з понятійного поля 
"честь, повага, шана" – негативно "забарвлене" дієслово німецького походження 
зневажати < вага < д.-в.-н. waga, нвн. Wage (Waage) [ЕСУМ 1, 317-318]. Можливо, 
у процесі запозичення цієї лексеми польська мова (п. waga) зіграла роль мови-
посередниці [Фасмер 1, 263; Булыка 1972, 54; Шанський 1, 4; Преображ. 1, 61-62]. 
У значенні "принизити, образити" цей германізм вжито у акті № 85 ЛРК: "... теды 
εго Григоръ катомъ назъвалъ; и такъ старъшого ущипъливε знεважилъ ..." [ЛРК, 
87]. (Зауважимо, що у "Віршах ..." Зиновіїв К. вжиті як синоніми лексеми повага та 
пошанованє (< шановати < пол. szanować < нім. schonen) [Brückner 1957, 540]). Ча-
стина запозичених лексем аналізованого понятійного поля українською мовою зго-
дом були втрачені (зацний), інші звузили своє значення і знизили активність (цно-
та, респект), ще інші закріпилися в мові [Історія 1983, 294]. 

Повністю сформованою на період XVI-XVIII ст. була тематична група лексики 
на позначення родинних зв'язків і стосунків. Привертає увагу співвідношення по-
нять дружина – жона/жhнка – малжонка на позначення "члена подружжя жіночої 
статі". ЛРК (акти № 1-100) фіксує із цим значенням лексему жона, яка є прасло-
в'янського походження (žena < *genā) [ЕСУМ 2, 206]. Наприклад: "А(н)друшъкова 
жона" (акт № 20), "и(н)шую жону" (акт № 24), "за жону собh взялъ" (акт № 25), "и 
жона ωного Ωмεляна" (акт № 26), "з жоною своεю бы(л)" (акт № 28) тощо. Харак-
терної для української мови форми жhнка ця пам'ятка не фіксує. На позначення 
"чоловік, член подружжя чоловічої статі" вживалася лексема муж, яка також є пра-
слов'янського походження (mǫžь < *mon- gio-) [ЕСУМ 3, 530; Фасмер 2, 670-671; 
Преображ. I, 566; Brükner, 327; Machek, 384]. Для порівняння: пол. mąź, чеш. слов. 
muž, бол. мъж, схв. мŷж. "Звужується сфера використання запозичень із польської 
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мови малжонокъ, малжонка "чоловік, дружина" " [Історія 1983, 298]. Ці лексеми 
не засвідчені ЛРК, тим самим заперечується  твердження А.Бурячка про те, що сло-
во чоловhкъ з кінця XVIII ст. почало позначати "члена подружжя", поступово виті-
снивши давніше мужъ. [Бурячок 1961, 108]. Зокрема, в акті № 47 розглядається 
справа Горпини Костювни, яка відмовлялася жити у законному шлюбі із чолові-
ком-злодієм Якимом Литвином. У цьому акті протиставлені дві лексеми муж у 
значенні "чоловік" і чловек у значенні "людина": "... же жона и(з) злочи(н)цею меш-
ъкати не повин(н)на, бо кгды(с), если бы жона с прили(ч)ни(м) чловеко(м) мо(г)ла 
мешъка(т), то южь кгды се и еще кому ω(т) такого чловека стане(т) шкода, то южь 
жона и дhти ω(т) того нε уво(и)дутъ, што прощеніε поменεная Го(р)пина з оны(м) 
Якимо(м), злочи(н)цею, муже(м) свои(м), взявъши, уво(л)нεна ω(т) него навhки 
ве(д)лугъ духовъни(х) ωсобъ з дан< и ωбя(с)нεныхъ а(р)тикуловъ ω(т) на(с) 
за(с)тае(т) …" (від 22 грудня 1655 року) [ЛРК, 55]. На позначення поняття "шлюб-
ний стан" використовувався полонізм (стан) малженский, що засвідчують акти 
ЛРК: "... в станh ма(л)же(н)ско(м) бы(в)ши ..." (акт № 24); "... ω(н)ъ в Ставище(х) 
све(ст) мою в станh ма(л)же(н)ско(м)ъ за собою пре(з) по(л)тора року трима(в)ши а 
потом εи покинувъши, и(н)шую собh жону в ста(н) ма(л)же(н)ъски(и) пон<(в)ши …" 
(акт № 24); "... ωбывате(л)ку нашу, добри(м) и во(л)ни(м) именуючис< чловекомъ 
("людиною"), за себе в ста(н) ма(л)же(н)ски(й) пон<(л) ..." (акт № 38),  "А е(с)ли тая 
дhвъка при (з)доровъю пе(р)шомъ зо(с)тане(т) и до ω(т)да(н)< в ста(н) 
ма(л)же(н)с[кий] при(й)деть ..." (акт № 42) тощо. 

Поповнюється запозиченнями група лексики, що характеризує різні форми ро-
зумової діяльності людини, зокрема слова, що передають ступінь достовірності 
знань чи суджень. Зокрема в ЛРК (акті № 47) вжита лексема заисте "справді, дійс-
но, істинно": "Што рε(с)по(н)съ в писаню ω(т) Микити Миха(й)ловича, атамана 
гли(н)ского, до на(с) пришо(л), ижъ заи(с)те, яко се выше(и) поменило на ωно(г)[о] 
Якима тая справа, же ω(н) боя(з)нъ бжую прεпомнhвъши, бы(д)ло у Ωле(ш)ка по-
кралъ, показала ..." [ЛРК, 55]. Ця лексема була запозичена зі стпол. zaiste ще в кінці 
XVI ст.: "... я заистє пишu а ты читаєшъ" (1596) [Зизаній 1964, 65] за даними ІСУМ 
[ІСУМ 10, 41]. Однак, на думку інших вчених, цей полонізм фіксується староукра-
їнськими писемними пам'ятками ще на початку XVI ст.: "То мнh повhдалъ заисто 
панъ Ив. Сопhга" (1508 р.). [MCT 1, 269; Історія 1983, 301]. Це запозичення не 
прижилося в новій літературній мові. Така ж доля і полонізмів вонтпити < пол. 
wątpić "сумніватися"; вонтпливе < пол. wątpliwe "із сумнівом"; вонтпливость < 
пол. wątpliwosć "сумнів"; вонтпливый < пол. wątpliwy "сумнівний" [MCT 1, 114]. 
Пам'ятки XVII ст. фіксують лексему фалшъ < пол. fałsz "брехня" та похідні від неї: 
фальшованье < пол. fałszowanie, фалшивый < пол. fałszywy, фалшиве < пол. fałszywie 
[MCT 2, 452]. ЛРК зафіксувала прикметникову ("... ω селе(д)ци фа(л)шованый …") 
та прислівникову ("... але фа(л)шиво насипано ...") форми (акт № 62) [ЛРК, 67]. 

Період XVI-XVIII ст. в історії розвитку української мови позначений активним 
розвитком наукової лексики, унормуванням термінології, що було обумовлено 
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культурно-історичними та міжнародними подіями. "Наукова лексика певною мірою 
розвивалася на базі етимологічно питомного фонду; це стосується насамперед її 
загальнонаукового шару. Проте переважна більшість цієї лексики, особливо термі-
нологічної номенклатури, є новим явищем для досліджуваного періоду. У процесі 
поступового нормування ця лексика закріплювалася у системі української мови, 
зокрема в системі нової літературної мови" [Історія 1983, 306]. 

У староукраїнських пам'ятках XVI ст. (1538 р.) зустрічається латинський термін 
на позначення "людини в цілому" – персона (лат. persona) – "особа" [Бер. Лекс., 
1627, 119], яке М.Фасмер та Є.Тимченко кваліфікують як безпосереднє запозичення 
із латинської мови. [MCT 2, 104; Фасмер 3, 244], а укладачі ЕСМУ вказують ще на 
польськомовне посередництво у процесі переймання [ЕСМУ 4, 353-354]. Це запо-
зичення  було частовживаним у досліджуваній пам'ятці: "А того в Пεрεя(с)лавълю в 
я(р)ма(р)цh злочи(н)цу своεго вла(с)ного, Ωхърhма, здыбала и та(м) εго к управу 
нашεдъши, не припозывала, и на(с), нεвы(н)ны(х) пε(р)сонъ за уда(н)ε(м) людъс-
ки(м) ту(р)буε(т)" [ЛРК, 88], або ж: "Гдε тεжъ мы, уря(д),  вы(ш) прεрεчεныε 
пε(р)соны, вы(с)лухавъши конътровε(р)сіи сторонъ ωбохъ слу(ш)нε ..." [ЛРК, 89], 
або ж: "... и при ини(х) пε(р)сона(х) вhри го(д)ни(х) при то(й) справh будучи(х) як 
с козако(в), такъ и(з) мεщанъ ..." [ЛРК, 96]. Похідним утворенням від іменника пер-
сона є прислівник персоналітер, який у ЛРК вживався зі значенням "особисто, пер-
сонально": "Што (с)мо на ска(р)гу ωного Гри(ц)ка казали зара(з) ωному Данилу 
пεрε(д) собою пεрсоналhтε(р) стати ..." [ЛРК, 62]; зауважимо, що ця лексема була 
складовим елементом актового штампа: "... постанови(въ)шися пεрсоналhтε(р) ..." 
(акти № 60, № 78, № 98). 

Частовживаною у писемних пам'ятках XVII ст. була лексема натура, яка через 
пол. natura [Фасмер 3, 49] була запозичена з латинської мови (natura "природа"). 
Зауважимо, що Є.Тимченко цю лексему вважає безпосереднім запозиченням із ла-
тинської мови [MCT 1, 473]. У писемних пам'ятках староукраїнської мови слово 
натура використовувалося для номінування понять "природа, натура, єство", а вже 
у XVII ст. – "властивість": "В двохъ натурахъ а въ едной персонh" [Рукописный 
1771, 311]; "Над натуру чуда учинилъ" [Марковский 1894, 59]; "Взяти на себе нату-
ру человhчую" [Галятовскій 1659, 1]; "Макъ симье есть мокрой и зимней натуры" 
[Малорусские 1890, 49]. 

Староукраїнські писемні пам'ятки досліджуваного періоду зафіксували розвиток 
філософської термінології, зокрема слів на позначення ходу та прийомів логічного 
мислення, його засобів тощо (ділемма "софізм із правом вибору однієї із супереч-
ностей" < гр. διλεμμα; аʒиωма "незаперечна істина" < гр. αξιωμα; дедукція "висно-
вок" < лат. deductio; силлогисмовати "робити умовисновки" < гр. συλλογισμός; де-
терминовати "визначати" < лат. determinare; апелевати "покликатися, звертатися" 
< пол. apelować < лат. apellare; реферовати "бути відбитим, занотованим, записа-
ним" < лат. referre; аббревіаторъ "автор скороченого витягу зі справи" < лат. ab-
breviator тощо).  ЛРК відбиває часте вживання (6 разів на 100 актів) терміна квес-
тія "проблема, питання, справа" < пол. kwestia "питання, справа" (пор. чеш. kvestie 
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"питання, справа") < лат. quaestio "питання, справа, пошук, дослідження" < лат. 
quaero "шукаю, питаю, досліджую" [Булыка 1972, 145; ЕСУМ 2, 416]. Зауважимо, 
що Є. Тимченко вказує на безпосередній шлях запозичення цього терміна з латин-
ської мови та на розширення у мові-реципієнті його семантики, зокрема пам'ятки 
засвідчили цю лексему зі значеннями "вопрос, задача" [MCT 1, 461] (напр.: "Три 
покоіовыи  учинили квестію, що есть наймоцнhйшого  на свhтh" [Галятовскій 
1659, 188])  та "допрос" [MCT 1, 462] (напр.: "Ивана и Остапа на квестію взято" 
[Акты 1887, 15] або ж "Аже на всhхъ трохъ квестияхъ признавалъся до своего зло-
го учинъку" [Протоколы, 56]). Зважуючи на жанрову специфіку ЛРК виправданим 
видається переважне вживання цієї лексеми на позначення поняття "допит": "Теды 
тотъ злочи(н)ца такъ доброво(л)не у везεню сидячи, и на явъку, яко и на кве(с)тіи  и 
на ω(с)татънε(м) стопъню многих злочи(н)цовъ горε(л)чаниковъ з пе(д)деся(т) по 
я(р)маръку именовалъ" [ЛРК, 53]; "Мы засhлы(й) судъ, права по(с)политого нε 
ро(з)риваючи, алε ωвъшε(м) с право(м) по(с)политы(м) з стосуючися любо и по-
ли(ч)кова(н)я на ны(х) жа(д)ного нε было, ωны(х) зра(й)цовъ на кве(с)тію сказали 
вε(д)лугъ за(с)луги ихъ" [ЛРК, 79]; "Кгды ж тіε злочи(н)ци к оста(т)нεму стопъню 
привεдεніε были, по(д) згибε(л)ницью ωба привεза(н)ные при(з)нали, ижъ "нhякого 
и(н)шого злочи(н)ства нε (з)наε(м) и нε мови(м), алε на Ка(р)па, якъ на къвε(с)тій 
повhдали, и тεпε(р) повадε(м)" ... " [ЛРК, 80]. Лексема квестія ЛРК зафіксована 
також із більш уточненим значенням "допит із катуваннями", пор.: "... абы тотъ 
Ωхрhмε(ц) ω(т) сторонни поводовоε былъ на квестію выданъ ..." (акт № 45) і 
"… жебы тот Ωмеля(н)ъ, яко юж(ъ) подозрεны(й) чловεкъ и ныне право(м)ъ 
пεрεконаны(и), бы(л) мистру ["катові"] на кве(с)тію выданы(й) …" (акт № 23). 
З розвитком актових книг на теренах України "збільшується ряд синонімів на озна-
чення поняття "допит": опытъ (Арх. ЮЗР, 1583, 8/III, 378; АПГУ, 1664, 1, 5), до-
просъ (ДНМ, 1719, 110), перепросъ (Пр. ПС., 1756, III, 116 зв) поруч із книжним 
квестія (лат. questio; Т.Мат., 316)", що перебуває у синонімічних зв'язках із термі-
ном проба (лат. proba) "допит із катуванням" (АП, 1691, 74)" [Історія 1983, 494] 

Широко представлена запозиченою лексикою і тематична група "назва одягу, 
взуття, прикрас". Зокрема, староукраїнські пам'ятки XVI-XVIII ст. крім назв одягу, 
який був поширений у побуті народних мас (делія, доломан, реверенда), фіксують 
номенклатуру типового убрання українців досліджуваного періоду (кожухъ, каф-
тан, жупан, свита, кунтуш, сукман тощо). Ця група лексики також репрезентована 
і в аналізованих актах ЛРК. Зокрема, в "Ωповh(д)и прекладано(и) скарги ω(т) Дем-
ка, ωбывател< жабского, на Ивана, кра(в)ца прилуцъкого" (акт № 61) зафіксована 
лексема жупан: "Що то(т) Ива(н), зня(въ)ши з сεбε жупа(н)  ... тому Дε(м)ку далъ" 
[ЛРК, 67], або ж у "Запи(с)і Гри(ц)ко(в) ис тесчею": "Теды во (в)се(м)ъ на (в)се(м)ъ 
згода была, и дала εму жупа(н) ши(п)тухови(й) …" [ЛРК, 90]. Лексема жупан номі-
нувала "довгий верхній одяг (чоловічий та жіночий), який носили під свитою чи 
кунтушем" і, на думку А. Брюкнера, вона походить від польського źupan < араб. 
dźubbah, dźobbah [Brükner 1957, 668]. М. Фасмер [Фасмер 2, 66] поділяє думку 
Е. Бернекера [Berneker I, 460] про запозичення цієї лексеми з італійської мови: іт. 
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giuppone, giubbone "чоловічий кафтан із грубої тканини; селянський кафтан, фу-
файка". Укладачі ЕСУМ вказують на поширення цього слова у староукраїнській 
мові з XVI ст. та на посередництво польської мови у процесі переймання: стукр. 
жупанъ < пол. źupan < іт. giubbone (guippone) "селянський каптан" – аугментатив 
від giubba (giuppa) "куртка" < араб. ğubbah "верхній одяг із широкими рукавами" 
[ЕСУМ 2, 209]. Укладачі ІСУМ також вказують на арабське коріння цієї лексеми: 
стп. źupan < іт. giubonne, diuponne < араб. dźubbah "верхній одяг, оздолений хутром 
і позументом". Вперше це запозичення було зафіксоване у 1501 році; зауважимо, 
що пам'ятки XVI-XVII ст. засвідчують багатий вибір жупанів в Україні: за кольоро-
вою гамою та за структурою тканини, пор.: "жупа(н) блаки(т)ный лу(н)ски(и) …" 
(Київ, 1501 р.); "... жупанъ сукна чорного люнского …" (Клевань, 1571 р.); "... 
жuпа(н) каразии зєлєноє ..." (Луцьк, 1595 р.); "... жепанъ аксамитний чирвоний" 
(Чигирин, 1600 р.); "... мuравско(го) сукна на жупа(н) ..." (Львів, 1631 р.); "... жу-
па(н) лонъдышовы(и) …" (Житомир, 1650 р.) тощо. 

Серед назв короткого верхнього одягу у ЛРК зафіксована лексема курта: "... и(ж) 
прошло(и) суботи А(н)ъдрушъкова жона до ми(л)нh … ходила, в которо(и) 
А(н)ъдрусихи εи власную фале(н)дишовую, подшитую з срεбными кгузами, … ку(р)ту 
в лазнh тотъ хлопецъ, вкравши, додому к Василю, яко пну своεму, прине(с)ши, 
ωказа(л) …" [ЛРК, 33]; "... чи з уми(с)лу своεго тую ку(р)ту вкралъ, питали ..." [ЛРК, 
33]; "... наказали(с)мо си(м) дεкърεто(м) наши(м), абы тая Пара(с)ка Ωстапыха такъ в 
рухомы(х) рεча(х) в шацова(н)ю ку(р)ти … и и(н)шихъ рεча(х) до выплаценя уйстилася 
..." [ЛРК, 84]. На думку Є. Тимченка [MCT 1, 392], ця лексема є безпосереднім запози-
ченням із лат. curtus "куртка" і була зафіксована "Актами Бориспольського мейського 
уряда 1612–1699 гг." та в "Протоколах Полтавського полкового суда". М. Фасмер вка-
зує на польське посередництво при запозиченні цього латинізма: < пол. kurta, kurtka < 
лат. curtus "короткий" [Фасмер 2, 429-430]. Інші вчені допускають можливість угорсь-
кого посередництва: "запозичене, очевидно, через польське та угорське посередництво 
(уг. kurta "короткий") з латинської мови; лат. curtus "короткий, обрізаний; неповний" 
споріднене із псл. *kortъkъ, укр. короткий" [ЕСУМ 3, 158].  

Нижній поясний одяг, представлений у ЛРК лексемою плахта – "святковий 
жіночий поясний одяг із візерунчастої (або картатої) кольорової вовняної ткани-
ни, який вдягали поверх сорочки" [ЛіФ, 394] < пол. plachta < д.-в.-н. blaha < ст.-
лат. plasta [Machek, 370]: "... сε(м)ряга бhлая, рубахъ триεдина то(н)ка и двh про-
сты(х), плахо(т) двh – чε(р)татую добрую, а другую синя(т)ку … безъ вшеляки(х) 
ту(р)баци(й) пра(въ)ны(х) ω(т)дати …" [ЛРК, 90]. Не поділяють думку В. Махека 
укладачі ЕСУМ, вказуючи на праслов'янське походження цієї лексеми: псл. 
plaxъta "полотно, простирадло, покривало, навіс", очевидно, похідне утворення 
від plaxa "плаха" (пор. укр. плаха "складова частина невода, полотнище невода; 
верхня частина свинячої туші – шар сала"); необгрунтоване виведення західно-
слов'янських форм від двн. flah "плоский, рівний" або із герм. flahta (двн. flech) 
"шмаття, лахміття, ганчірка"; сумнівне також пов'язання із двн. blaha "грубе 
льняне полотно, простирадло", свн. blahe, нвн. Blahe "парусина, брезент", австр. 
blẚchn "штори" [ЕСУМ 4, 433]. 
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Широко представлена у писемних пам'ятках староукраїнської мови номенклатура 
головних уборів українців, яка "тісно пов'язана з конкретно-історичними умовами 
життя народу й відображає не тільки наслідки етнокультурних зносин слов'ян, а й 
соціальну приналежність, сімейний стан, територіальне походження носіїв" [Історія 
1983, 395]. Активізація цієї групи лексики припадає на другу половину XVII ст. Зок-
рема, в писемних пам'ятках зафіксовані лексеми бриль "солом'яний капелюх" < іт. 
ombrello "парасолька" [Фасмер 1, 214] (1588 p., 1749 p.); капелюхъ "підбита хутром 
шапка" < пол. kapeluch < іт. cappeluccio [Brückner, 217] (1716 p.), на південно-східній 
території Лівобережжя ця лексема позначала різновид вушанки (пор.: "Капелюхъ м. 
капелюха ж. запд. юж. малахай, ушастая шапка" [Даль 2, 87]); кучма "волохата чоло-
віча і жіноча хутрова шапка, вкрита чорним смушком" < угор. кucsma [Brückner, 279; 
Фасмер 2, 438]; макгерка "угорська шапка" < пол. magierka "т.с." < угор. magyar "ма-
дьяри" [Brückner, 317], ця лексема побутувала переважно в західних областях, про що 
свідчить "Актова книга Житомирського міського уряду 1606 р." (335 зв.) тощо. 

ЛРК зафіксована лексема шапка (8 разів на 100 актів) на позначення "хутрового 
головного убору": "... тую шапку че(р)воную фале(н)дишовую, куницею ωбложеною, 
... позналъ" [ЛРК, 71]. На думку М. Фасмера, ця лексема запозичена через ср.-в.-н. 
schapel < ст.-фр. chapel, chape < лат. cappa [Berneker 1, 484; Miklosich, 337]; вчений 
висуває припущення, що в російську мову це слово могло бути запозичене (так само, 
як і в українську мову) через пол. czapka. Запозичення слова шапка безпосередньо зі 
ст.-фр. chape за часів Анни Ярославни, дочки Ярослава Мудрого, на думку М. Фас-
мера, є сумнівним, оскільки фр. ch аж до XIII ст. вимовлялося як tš [Фасмер 4, 406]. 

В акті № 19 (від 6 грудня 1654 року) зафіксована ще одна лексема, яка номінує 
різновид головного чоловічого убрання – шлик: "... и тотъ Власовичъ з Я(ц)ка Ялоз-
ъки, Иванова зятя, шли(к) соболhй ка(р)мазиновы(и), з голови схопи(в)ши, к собе 
взя(л) и нε ω(т)да(л)" [ЛРК, 32]; а в акті № 21 (від 17 лютого 1655 року): "... чарку в 
шлику знашо(л) ..."  і в цьому ж акті: "Которо(и) шапъки и <, шукаючи, чарку ту 
самую, а нε в шапъце знашовъши …" [ЛРК, 34]. Є. Тимченко вказує на латинське 
коріння цієї лексеми "šlik" [MCT 2, 498], яка була презентована у пам'ятках старо-
української писемності ще в кінці XVI ст. (1596 р.) зі значенням "висока хутряна 
шапка конічної форми". М.Фасмер зауважує, що ця лексема позначала "шапку, че-
пець, жіночий головний убір", і походила від рум. islíc "висока шапка у бояр" [Фас-
мер 4, 455]. Вчений вказує, що укр. шлик, рос. шлык < пол. słyk є скороченою фор-
мою від башлык "вид капюшона" < пол. baszłyk < тур., крим.-тат., азерб., тат. bašlyk 
"головний убір" < baš "голова" [Фасмер I, 139]. ЛРК фіксує лексему намhтка на 
позначення "святкового головного убору у заміжніх жінок, що являє собою покри-
вало із сівкої, переважно лляної тканини, яким запиналися поверх очіпка". Синоні-
мом слугувала лексема перемhтка, про що свідчить акт № 82: "... же εго жона по-
знала перемhтку на до(ц)цh Павлово(й) Литвиновой. Що тежъ Литвинъ зозналъ 
пре(д) судо(м) наши(м), же "я, панε, суде, купилъ ωную намhтку у Вакулихи 
Андрhихи" " [ЛРК, 85]. Ця лексема, на думку укладачів ЕСУМ, є праслов'янського 
походження (nametъka "накидка") [ЕСУМ 4,35]. 
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В акті № 90 (від 5 червня 1657 року) зафіксована лексема ра(н)тухъ [ЛРК, 90], 
яка номінувала поняття "біла, тонка хустка; вид бавовняної тканини; вид суконної 
спідниці; лантух, велике рядно; великий мішок" і вперше зафіксована у староукра-
їнських пам'ятках в кінці XVI ст. (1568 р.) < пол. rantuch "рантух, велика хустка" < 
нім. Regentuch "хустка для дощу" < Regen "дощ" і Tuch "сукно, хустка" [ЕСУМ 5, 
25-26]. Зауважимо, що Є.Тимченко подає більш ранню фіксацію писемними пам'я-
тками цього запозичення – 1561 р. ("Книга Гродская Луцкая") [MCT 2, 267]. 

При описі різних головних уборів у пам'ятках використовувалися запозичені лексе-
ми, які характеризують ті чи інші їхні властивості: "шли(к) ... ка(р)мазиновы(и) …" 
[ЛРК, 32] < кармазынъ (XVI ст.) < нім. Kermezin < ар. kirmezi ("темночервона, малино-
ва тканина") [MCT 1, 359]; "поясовъ гарусови(х) ..." [ЛРК, 45] < гарусъ "кольорова вов-
няна пряжа, гарус" < фр. arrus < arras (вперше була зафіксована лексема гарусъ в 1568-
1573 рр., а гарусовый – 1571 р.) [ІСУМ 6, 193]. М.Фасмер вказує ще і на можливість 
чеського посередництва: < пол. haras (XV ст.), harus, чеш. haras < нім. Аrras, Нarras, 
яке походить від назви міста Аррас у північній Франції [Фасмер 1, 395]; "фа-
ле(н)дишовую ... курту ..." [ЛРК, 33], "шапку ... фале(н)дишовую..." [ЛРК, 71], тобто з 
"тонкого голандського або англійського сукна" < нім. fein lündisch [MCT 2, 452], впер-
ше було зафіксовано у староукраїнських пам'ятках в кінці XVI ст. (1596 р.).    

Підсумовуючи, зауважимо, що на відміну від звукової та граматичної будови 
мови, її лексичний устрій не є статичним. Яскравим підтвердженням цього є пам'я-
тки староукраїнської писемності XVI-XVIII ст., зокрема "Лохвицька ратушна книга 
другої половини XVII ст." Аналіз цієї пам'ятки виявив тяжіння до мовної традиції 
попереднього періоду, яка йшла від давньоруської мови, а також наявність мовних 
норм церковнослов'янської мови.  

"Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст." фіксує значну кількість 
лексичних запозичень на позначення понять, пов'язаних із фізіологічним буттям 
людини, її фізичних та психічних станів, ознак, рухів; на позначення родинних зв'я-
зків і стосунків; на позначення різних форм розумової діяльності людини; на по-
значення реалей побуту, наукової термінології з різних сфер знань тощо. Кожне 
запозичення має свою історію проникнення на українськомовний грунт. Чимало 
слів було запозичено у мову-реципієнт ще в давньоруський період, але більшість 
потрапила до словника староукраїнської мови саме у XVI-XVII ст. Лексеми пере-
ймалися як безпосередньо з мови-джерела, так і через посередництво інших мов. 
Значна кількість лексичних запозичень у досліджуваний період була перейнята мо-
вою-реципієнтом через посередництво польської мови, оскільки українсько-
польські мовно-культурні, соціально-економічні і політичні контакти були чи не 
найінтенсивнішими у досліджуваний період. 

Процес переймання лексичних запозичень українською мовою по-різному ко-
ментується в лексикографічних джерелах; розбіжності спостерігаються у висвіт-
ленні питаннь  шляхів і часу запозичування. Опрацювання пам'яток української мо-
ви XVI-XVII ст., "Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст." зокрема, 
дозволило внести уточнення щодо шляхів і часу засвоєння українською мовою ла-
тинізмів, полонізмів, германізмів тощо, проте вважати цю складну проблему вже 
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розв'язаною було б передчасним. У цьому контексті видається необхідним ство-
рення словника лексичних запозичень, який би відбивав часові рамки і шляхи про-
никнення запозичених лексем в українську мову і базувався б на найновіших дослі-
дженнях різножанрових і різночасових пам'яток та на найповніших сучасних карто-
теках історичних словників слов'янських мов.  

 
Большой интерес лингвистов к проблеме заимствования лексических элементов и их адаптации к 

системе языка-реципиента обусловлен огромным колличеством этих элементов в украинских пись-
менных источниках XVI-XVII веков, в том числе и в "Лохвицкой ратушной книге второй половины 
XVII века". Анализ источников староукраинской письменности XVI-XVIII в. показал предрасположен-
ность к языковой традиции предыдущего периода, наличие разнотематической праславянской лекси-
ки. Интенсивное развитие лексической системы староукраинского языка, обусловленное культурно-
историческими событиями XVI-XVIII в., способствовало крупнейшей в истории развития украинско-
го языка "волне" заимствований; каждое лексическое заимствование имеет свою историю: период 
заимствования, пути вхождения в заимствующий язык, многоуровневую адаптацию. 

Ключевые слова: заимствование, язык-реципиент, многоуровневая адаптация. 
 
Great interest of linguists to problem of acceptance of lexical adoptions and their adaptation into system of 

language-recipient is caused by large quantity of theses adoptions inside Ukrainian literate sources of XVI-XVII 
centuries, in particular in "Lokhvyts'ka Ratushna Kniga drugoyi polovini XVII st." ("Book of Lokhvytsa's city hall of 
second half of XVII century"). Analisys of sources of ancient Ukrainian literal of XVI-XVIII centuries have 
explained tends to language traditions of prior period, presence of ancient Slovyanian lexics of different subjects. 
Intensive building of lexical system of ancient Ukrainian language was caused by culture-historical events of XVI-
XVIII centuries. This building had triggered a most significant in history "wave"of adoptionst, each of them has it's 
oun history, that includes time of reception, way of intrusion and multilevel adaptation. 

Key words: adoption, lаnguage-recipient, multilevel adaptation. 
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В статье анализируется контекстуальная топико-эмоциональная лексика в полемическом дис-
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Стремительное развитие новых коммуникационных технологий, среди которых 

Интернету принадлежит одна из главных ролей, привело к возникновению новых 
жанров СМИ, что предоставило широкие возможности для проведения лингвисти-
ческих исследований как в области дискурс-анализа, так и в области речевого воз-
действия.  

Полемический дискурс печатных СМИ, представляющий собой диалог, происхо-
дящий в пределах социального института печатных СМИ между индивидами и груп-
пами, в ходе которого ведется обсуждение актуальной проблемы с целью нахожде-
ния путей ее решения, как и любой другой дискурс, характеризуется оказанием воз-
действия на адресата и тем самым представляет собой интерес для исследования тех 
средств, которые реализуют это воздействие для активизации дискуссии, в ходе ко-
торой достигается коммуникативно-прагматическая цель исследуемого дискурса.  

В ходе анализа языковых средств воздействия полемического дискурса печат-
ных СМИ удалось установить, что наиболее употребительным средством является 
эмоциональная и эмоционально окрашенная лексика, представленная такими груп-
пами, как исконно-эмоциональная, контекстуальная топико-эмоциональная и кон-
текстуально-эмоциональная лексика окружения [Сажина 2006, 115–118].  

К исконно-эмоциональной лексике в полемическом дискурсе печатных СМИ мы 
относим единицы, в значении которых сема эмоциональности является ядерной, 
входит в системное значение слова и отражена в словарях (angrily, hatred, sad, 
worry и др.) [Стернин 1985, 67–70]. 

К эмоциональной лексике окружения в полемическом дискурсе печатных СМИ 
относятся те слова, в значениях которых сема эмоциональности, также как и в зна-
чениях исконно-эмоциональных единиц, входит в системное значение слова, отра-
жена в словарях, но является периферийной, т.е. семой, обозначающей непостоян-
ные и необязательные признаки предмета (conflict, dispute, miraculously и др.). 

К топико-эмоциональной мы отнесли лексику, в состав которой входят слова, 
чей эмоциональный компонент возникает в контексте исследуемого типа дискурса 
и определяется сущностью проблемы, предлагаемой адресантом для обсуждения. 
При выделении данного подкласса контекстуально-эмоциональной лексики мы ос-
новывались на возможности определения в структуре значения лексических единиц 
в полемическом дискурсе печатных СМИ окказиональных сем, порождаемых кон-
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текстом. Данные семы не входят в системное значение слова, и не являются в нем 
даже периферийными, а присоединяются к нему лишь в коммуникативном акте 
[Стернин 1985, 56]. 

Тот факт, что топико-эмоциональная лексика выражает тематическое ядро дис-
куссии и составляет всего лишь 3,5 % от общего количества исконно-эмоциональ-
ной и контекстуально-эмоциональной лексики, а также то, что данная группа лек-
сики представлена лишь именами существительными, что объясняется ее функцио-
нальным предназначением выражать эмоционально-тематическое ядро дискуссии, 
сообщая адресату о сущности проблемы, подвиг нас на установление роли контек-
стуальной топико-эмоциональной лексики в оказании воздействия на адресата по-
лемического дискурса, а также ее "степени важности" [Швец 2007, 8–9]. 

Анализ контекстуальной топико-эмоциональной лексики в исследуемом дискурсе 
проводится на материале проблемных статей из британских газет "The Guardian", 
"The Observer" и американской газеты "The New York Times" и откликов на них об-
щим объемом 455 печатных страниц (30 статей и 300 откликов), посвященных обще-
ственно значимым проблемам экономики, политики, образования, культуры и т.д. 

В ходе анализа было установлено, что, несмотря на свою малую количествен-
ную представленность (72 единицы), топико-эмоциональная лексика превалирует 
по количеству повторов в пределах проблемной статьи (76 %) по сравнению с ис-
конно-эмоциональной (16 %) и контекстуально-эмоциональной лексикой окруже-
ния (8 %). Данное явление, на наш взгляд, объясняется тем, что топико-эмоцио-
нальная лексика является эмоционально-тематическим ядром, которое окружают 
исконно-эмоциональная и эмоциональная лексика окружения. Такой сложный ком-
плекс способен, на наш взгляд, эффективно реализовать коммуникативно-прагма-
тическую цель полемического дискурса. 

Для установления "степени важности" топико-эмоциональной лексики были оп-
ределены 1) абсолютная частота употребления каждого слова в тексте (F), в кото-
рую входит суммарная частота всех типов синонимов этого слова и местоименных 
замен; 2) количество абзацев, в которых встретилось слово (m); 3) общее число аб-
зацев в тексте (n); 4) общее число слов в тексте (N) [Швец 2007, 9].  

важ. .F mK
N n

⋅=
⋅

 

Для проведения данных расчетов были исследованы текстовые массивы про-
блемных статей и откликов на них и, проведя необходимые расчеты по формуле, 
было установлено, что для топико-эмоциональной лексики в полемическом дис-
курсе печатных СМИ, определяющей основной предмет сообщения, коэффициент, 
определяющий "степень важности" слова для исследуемого дискурса, равен 0,027.  

Полученные данные не только указывают на то, что топико-эмоциональная лексика 
в полемическом дискурсе печатных СМИ является не только тематическим центром 
дискуссии, но и имеет определенную "степень важности" для реализации воздейст-
вующей функции дискурса. Эти данные могут также стать отправной точкой для даль-
нейшего анализа единиц контекстуальной топико-эмоциональной лексики в других 
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типах дискурсов с целью установления специфики функционирования данных единиц 
в этих дискурсах, а также для определения "степени важности" единиц эмоционально 
окрашенной лексики в реализации воздействующей функции дискурсов.  

 
В статті розглядається контекстуальна топіко-емоційна лексика в полемічному дискурсі печат-

них СМІ. 
Ключові слова: контекстуальна топіко-емоційна лексика, полемічний дискурс печатних ЗМІ. 
 
Contextual topical-emotional lexical units in polemic discourse of printed MMI are analysed in the 

article. 
Key-words: contextual topical-emotional lexical units, polemic discourse of printed MMI. 
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У статті аналізуються випадки симетрії та асиметрії лексичної відповідності при перемиканні 

кодових регістрів близькоспоріднених мов в умовах білінгвізму. Розглядаються явища гетеролексії, 
паралексії і омолексії, що "провокують" інтерференцію при кодовому переході з мови на мову. 

Ключові слова: лексична відповідність, міжмовна асиметрія мовного знака, гетеролексія, парале-
ксія, омолексія, інтерференція. 

 
Близькоспоріднені мови, як відомо, характеризуються спільними іманентними 

рисами та регулярними співвідношеннями в лексичному, фонетичному та грамати-
чному складі. Цим мовам властивий структурний і семантичний ізоморфізм, що 
легко встановлюється без спеціального та глибокого додаткового наукового дослі-
дження. Така особливість близькоспоріднених мов створює у носіїв кожної з них 
хибну впевненість, ілюзію їх швидкого та легкого засвоєння і використання при 
спілкуванні. Втім, при перших спробах комунікації близькоспорідненою мовою 
(якщо у мовців відсутні спеціальні знання про її структурні одиниці та правила їх 
супрасегментного оформлення) виявляються несподівані труднощі, які можуть ви-
кликати, в кращому разі, комунікативну невдачу, тобто непорозуміння, здивування, 
або ж навіть образу чи зневагу адресата. 

Причиною результатів подібного спілкування з таким перлокутивним "ефектом" 
є мовна інтерференція, яку в термінах комунікативної лінгвістики можна було б 
визначити як змішування, перетин мовних кодів під час переходу з одного мовного 
регістру на інший, або ж мовною (мовленнєвою) дивергенцією, яка є наслідком 
розбіжності мовних структур, що контактують. 

Сучасна ж конфронтативна лінгвістика визначає інтерференцію як результат 
взаємодії, контактування двох мов, при якому система однієї з них накладається на 
систему іншої, викликаючи при цьому змішування їхніх одиниць або ж заміну оди-
ниць однієї мови одиницями другої. У вужчому значенні інтерференцією назива-
ють вплив елементів всіх рівнів саме рідної мови, якою володіє білінгв, на нерідну, 
чужу, а зворотний вплив на рідне мовлення нерідної мови пропонується визначати 
як інтеркаляцію (від лат. intercalarius – додатковий). 

Ступінь інтерференції й інтеркаляції при спілкуванні близькоспорідненими мо-
вами, ймовірно, залежить від ступеня їх спорідненості і набуває характеру прямої 
пропорційності. Він тим більший, чим більший ступінь спорідненості контактую-
чих мов щодо походження, структури, словника й граматики. Отже, інтерференція 
й інтеркаляція є достатньо високими для близькоспоріднених мов і охоплюють всі 
мовні страти від фонетичного до синтаксичного. 

Інтерференція в ширшому та вужчому розумінні носить природний онтологіч-
ний характер, завжди виникає при двомовному спілкуванні і свідчить про намаган-
ня скоординувати та адаптувати мовні одиниці обох мов, знайти адекватні відпові-
дники для них і використати їх за призначенням у подальшому. 
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Якщо таким намаганням відповідає належне володіння мовцем системами обох 
мов, яке дозволяє встановлювати релевантну відповідність між їх одиницями. то 
при таких обставинах формується, як відомо, координативний білінгвізм, при яко-
му мовці можуть легко переходити з одного мовного регістра на інший. Такий білі-
нгвізм за пропозицією відомого англійського мовознавця Джона Лайонза слід ви-
значати як істинний, бо він передбачає досконале засвоєння не тільки систем обох 
мов, а також культур [Дж. Лайонз 1978, 458]. 

В такому разі при перемиканні мовного коду з системи на систему встановлю-
ється повна скоординованість між одиницями обох мов, їх відповідність та еквіва-
лентність, чим досягається ефективність, вправність й комфортність спілкування. 

При недостатньому володінні обома близькоспорідненими мовами має місце 
субординативний білінгвізм, при якому встановлюється домінуючий вплив од-
нієї з мов, як правило, рідної на нерідну. При кодовому перемиканні в такому 
випадку встановлюються помилкові, не еквівалентні відповідності між одини-
цями обох систем. 

Отже, адаптація, або ж конвергенція, близькоспоріднених мов має відбуватися 
через подолання інтерференції на всіх мовних рівнях із використанням правил по-
вної відповідності та еквівалентності між елементами обох мовних систем. Такі 
правила є більш експліцитними та виразними для одиниць лексико-семантичного 
рівня. Тому процес кодового перемикання контактуючих близькоспоріднених мов, 
що супроводжуються інтерференцією або ж інтеркаляцією, має бути лексикоцент-
ричними, бо саме через слово, перш за все, відбувається репрезентація інформації у 
вербальних комунікативних процесах, через слово активізується система пам'яті 
мовця як суб'єкта та об'єкта цих процесів, формуються асоціативні схеми уявлень, 
поповнюється і збагачується його досвід та компетенція. Отже, очевидної значущо-
сті набувають саме лексичні співвідношення, лексичні кореляції для передачі зміс-
ту, еквівалентного та коректного для обох мов. 

Власне, завдяки подібним лексичним кореляціям можна представити семантич-
ну схожість, ізоморфність багатьох мов, тим більше близькоспоріднених, бо "сема-
нтичні структури різних мов набагато більш схожі, ніж їхні поверхневі структури" 
[Уоллес Л. Чейф 1975, 432]. Це, очевидно, можна пояснити тим, що в основі семан-
тичних структур мов лежить спільна для всіх мов ментальна концептуальна субста-
нція. І кожна з мов "накладає специфічну форму на апріорну недиференційовану 
субстанцію плану змісту" [Лайонз Дж. 1978, 454]. У зв'язку з цим можна припусти-
ти гіпотетичне існування на основі такої недиференційованої субстанції плану змі-
сту загального спільного ментального лексикону, що є фондом смислів, кожному з 
яких відповідає відбитою у свідомості людини об'єктам і явища дійсності форма 
номінативних словникових одиниць окремої мови. Якщо назвати таку мовну форму 
словесним знаком, то в такому разі можна говорити про відповідність, або еквіва-
лентність, словесних знаків, номенів у різних мовах. 

Іще з часів Ф. де Соссюра та його послідовників відомо, що мовним знакам з 
будь-якою формою репрезентації, і словесним, перш за все, властива симетрія та 
асиметрія планів вираження й змісту внутрішньомовного характеру. Згадувана осо-
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бливість відбивається у таких, традиційно відомих семантичних процесах, як моно-
семія, полісемія, омонімія та синонімія. 

Не менш важливим є прояв симетрії та асиметрії мовного знака при контакту-
ванні мов, тобто на міжмовному рівні. Тоді доречно говорити про міжмовну симет-
рію та міжмовну асиметрію мовного знака, або про відповідність, еквівалентність 
та невідповідність, нееквівалентність мовних знаків різних мов. 

Міжмовна симетрія мовних словесних знаків є характерною тільки для близько-
споріднених мов, що пов'язані генетично, мають спільні одиниці звукової, лексич-
ної і граматичної будови. Так, для російської та української мов виявляється абсо-
лютна за формою та змістом відповідність, еквівалентність таких номенів: рука 
(рос.) – рука (укр.), дружба (рос.) – дружба (укр.), щука (рос.) – щука (укр.), два 
(рос.) – два (укр.), зло (рос.) – зло (укр.), там (рос.) – там (укр.) тощо. Таку симет-
ричну лексичну відповідність можна вважати гомонімною. Масив гомонімних сло-
весних знаків для близькоспоріднених мов є досить значним. Саме така відповід-
ність дозволяє послабити лексичний дефіцит при спілкуванні близькоспорідненими 
мовами, мінімізуючи труднощі при перемиканні їхніх мовних кодів. 

Міжмовна асиметрія мовних знаків більш характерна для мов, віддалених за 
генетичними ознаками, і "виявляється передусім у семантиці, лексиці, граматиці, 
досить часто і у конотації, завжди у структурі засобів звукового вираження" 
[Вовк 2008, 23]. 

Однак, і для близькоспоріднених мов можна спостерігати це явище, в основі 
якого лежать розходження обох планів мовного словесного знака. Перш за все, 
асиметрія може бути спричинена гетеронімією, тобто позначенням співвідносних 
за семантикою одиниць, семантичних корелятів, різнокореневими лексемами обох 
мов. Гетеронімія в такому випадку може бути репрезентована гетеролексією, або 
міжмовним лексичним суплетивізмом [Ахманова 1966, 98; Тараненко 2000, 615], 
при якому асиметрія мовного знака детермінована наявністю абсолютно різних за 
формою семантично тотожних лексем у близькоспоріднених мовах. Отже, геролек-
сією називають відсутність точної лексичної відповідності у близькоспоріднених 
мовах. Такими для російської та української мов є кореляти: отец (рос.) – батько 
(укр.), роща (рос.) – гай (укр.), свекла (рос.) – буряк (укр.), следующий (рос.) – на-
ступний (укр.), делать (рос.) – робити (укр.), много (рос.) – багато (укр.) тощо. 
Гетеролексія ускладнює і гальмує процес перемикання мовних кодів близькоспорі-
днених мов, утворює лексичний дефіцит при спілкуванні, наслідком якого є діалек-
сія, тобто субституція членів подібних корелятивних пар словесних знаків одини-
цями спорідненої мови чи надання їм форми одиниць цієї ж мови (Пор. слідуючі 
питання замість наступні питання при перемиканні коду з російської мови на 
українську; высокая успешность студентов замість высокая успеваемость студе-
нтов при зміні регістра мовного коду української мови на регістр російської). 

Крім того, міжмовна асиметрія мовного знака детермінована і такою лексичною 
відповідністю, як паралексія, при якій асиметричність мовного словесного знака 
проявляється у схожості форм репрезентації частково семантично ідентичних слів 
близькоспоріднених мов. Паралекси позначають приблизну лексичну відповідність. 
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Так, для української та російської мов схожість, подібність таких форм може бу-
ти фонетичною: быть (рос.) – бути (укр.), свой (рос.) – свій (укр.); акцентуаційною: 
спина (рос.) – спина (укр.), верба (рос.) – верба (укр.); морфологічною: мебель (рос., 
одн.) – меблі (укр., множ.), путь (рос., чол.р.) – путь (укр., ж.р.); дериваційною: 
дочь (рос.) – дочка (укр.), садик (рос.) – садок (укр.) тощо. 

Ці корелятивні пари ілюструють випадки розходження цілого ряду ознак част-
ково еквівалентних за семантикою словесних знаків у близькоспоріднених мовах, 
що впливає на перемикання їхніх кодів при спілкуванні, викликаючи діафонію 
(Пор. Нові ліки для спини замість Нові ліки для спини при переході з регістру росій-
ської мови на українську) або ж діаморфію (Пор. У нас злой собака замість У нас 
злая собака при перемиканні коду з української мови на російську). 

Міжмовну асиметрію словесних знаків, крім гетеролексії та паралексії, актуалі-
зує також й омолексія, яка характеризується повною і точною лексичною відповід-
ністю еквівалентних мовних знаків. Для обох зазначених мов такими словесними 
еквівалентами слід вважати подібні корелятивні пари: пять (рос.) – п'ять (укр.), 
семь (рос.) – сім (укр.), снега (рос.) – сніги (укр.), декан (рос.) – декан (укр.), учите-
ля (рос.) – учителі (укр.) тощо. 

При омолексії так само спостерігаються явища діафонії і діаморфії в процесі пе-
ремикання мовних кодів близькоспоріднених мов. (Пор. У нас сем [сем] зачетов 
замість У нас семь [сем΄] зачетов при перемиканні коду з української мови на ро-
сійську і Учителя вищої категорії замість Учителі вищої категорії при переході з 
російської мови на українську). 

Для подолання зазначених явищ діафонії, діалексії і діаморфії, що супроводжують 
процеси перемикання мовних кодів контактуючих близькоспоріднених мов і є нас-
лідками названих трьох типів лексичної відповідності – гетеролексії, паралексії та 
омолексії, дослідники рекомендують мовцям звертатися до словників лексичної від-
повідності, які поступово укладаються для близькоспоріднених мов. Крім того, ство-
рюють спеціальні довідники антисуржикового спрямування, які містять інформацію 
про найбільш небезпечні зони інтерференційної дії та надають поради щодо норма-
тивного і кодифікованого вербального спілкування білінгвів [Антисуржик 1994]. 

Але на жаль, останнім часом все частіше при двомовному спілкуванні мовці 
уникають процедур перемикання мовних регістрів контактуючих близькоспорід-
нених мов, в результаті чого сам акт спілкування набуває вигляду двох паралель-
них комунікативних процесів, у кожному з яких використовується свій власний 
мовний код. Така ситуація можлива лише при спілкуванні близькоспорідненими 
мовами, спільні риси словникової та граматичної будови яких забезпечують мов-
ців взаєморозумінням. 

 
В статье анализируются случаи симметрии и асимметрии лексического соответствия при пере-

ключении кодовых регистров близкородственных языков в условиях билингвизма. Рассматриваются 
явления гетеролексии, паралексии и омолексии, которые "провоцируют" интерференцию при кодовом 
переходе с языка на язык. 

Ключевые слова: лексическое соответствие, межъязыковая асимметрия языкового знака, гете-
ролексия, паралексия, омолексия, интерференция. 



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 70 

The article deals with symmetry and asymmetry of the lexical accordance in time of code transition under 
condition of bilingualism. It is consider of geterolexicon, paralexicon and homolexicon, which are "provoke" 
interference. 

Key words: lexical accordance, interference, geterolexicon, paralexicon, homolexicon. 
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Zu den Merkmalen des handlungsorientierten Unterrichts gehören: schülerorientierter Unterricht; schüler-
aktive Unterrichtsorganisation, Planung, Erarbeitung und Auswertung des Unterrichts unter Einbezug der Ler-
nenden; Aufgaben aus dem Leben und für das Leben; Ganzheitlichkeit; Erarbeitung von Handlungsergebnissen; 
produktorientierter Unterricht; prozessorientiertes Lernen; Teamentwicklung und Sozialkompetenz; Fachkom-
petenz und Methodenkompetenz; veränderte Rolle der Lehrenden. Der Unterricht soll so praxisnah wie möglich 
geplant werden und das sprachliche Handeln unbedingt in den Vordergrund gestellt werden.  

Schlüsselwörter: handlungsorientierter Unterricht, Sozialkompetenz, Fachkompetenz, Methodenkompe-
tenz. 

 
Aktualität. "Handlungsorientiertes Lernen" bzw. "handlungsorientiertes Unterrich-

ten" gehört zu den Begriffen, die in den letzten zehn Jahren innerhalb der Didaktik am 
intensivsten diskutiert wurden. Was jedoch genau darunter zu verstehen ist, wird in der 
Literatur oft uneinheitlich dargestellt. Dies bestimmt die außerordentliche thematische 
Relevanz dieser Forschung. 

Der Gegenstand der Forschung. Im Mittelpunkt der folgenden Betrachtungen steht 
handlungsorientierter Unterricht.  

Analyse der letzten wissenschaftlichen Forschungen. Handlungsorientiert ist in sei-
ner einfachsten Definition als "Orientierung im Handeln": Schüler sollen aktiv lernen und 
nicht nur passive Empfänger von Informationen sein. Handlungsorientierter Unterricht ist 
ein ganzheitlicher und schülerorientierter Unterricht, in dem die zwischen Lehrer und den 
Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des Unterrichtsprozesses lei-
ten, so dass Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht 
werden. [Meyer 1987]. Handlungsorientierung verknüpft Wahrnehmen, Denken und 
Handeln, ermöglicht somit ein Wechselspiel zwischen praktischem Tun, konkreten Erfah-
rungen und Reflexion [Wöll 1998]. Handlungsorientierter Unterricht ist mit einem Unter-
richtskonzept verbunden, das den Schülern einen handelnden Umgang mit den Lernge-
genständen und – inhalten des Unterrichts ermöglichen soll [Gudjons 2008]. Wer mit 
Sprache etwas tut, also handelt, der erfährt Sprache viel direkter und unmittelbarer (…) 
Für den Spracherwerb gilt allgemein, dass er wirksamer ist, wenn er an konkrete Erfah-
rungen der Wirklichkeit, an das Anschauliche gebunden ist [Hölscher 2003]. Im hand-
lungsorientierten Unterricht sollen Lernende und Lehrende zusammen etwas machen, was 
zu konkreten Ergebnissen führt, wobei das gemeinsame Handeln den Lernprozess aus-
macht. Handlungsorientierter Unterricht ist ein schüleraktiver Unterricht, der ganzheitlich 
abläuft, also Kopf und Hand, Denken und Tun berücksichtigt. Wikipedia spricht von 
"planvollen Lernaktivitäten", die praktisch-konstruktives Handeln, zielorientiertes Han-
deln, spielerisches Handeln, dramaturgisches Handeln umfassen" (…) Handlungsorientie-
rung verzichtet auf das Prinzip der inhaltlichen Vollständigkeit eines Themenkanons [wi-



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 72 

ki.bildungsserver.de]. Er wählt aus nach dem Prinzip des exemplarischen Lernens. Hand-
lungsorientierter Unterricht hat in der Pädagogik eine lange und verzweigte Tradition mit 
vielfältigen Einflüssen, Richtungen, Theorien und Forschungsansätzen: von Pestalozzi 
(1746-1827), Diesterweg (1790-1866) hin zur Reformpädagogik Anfang des 20.Jhdts.; 
von Freinet (1896-1966) und Maria Montessori (1870-1952), John Dewey (1859-1952) 
und William Killpatrick (1871-1965), Wygotski (1896) und Leontjew (1903-1979) hin zu 
Jean Piaget (1896-1980 und Hans Aebli (1923-1990) und zu Jean-Pol Martins (geb.1943) 
[wiki.bildungsserver.de].Viele sich ändernde bildungspolitische und didaktische Diskus-
sionen lehnen heute eine Ansammlung von abstraktem Faktenwissen und passives kon-
sumierendes Lernen ab und sie greifen lerntheoretische Konzepte auf, die sich auf hand-
lungsorientiertes Lernen stützen [Becker 1995; Drecke 1986; Schlemminger 2000; 
Schmiedjell 2009; Schmidjell 2008; Wiecke 2007].  

Wir konzentrieren uns im folgendem auf die Merkmale des handlungsorientierten Un-
terrichts: 1. Schülerorientierter Unterricht: der Unterricht knüpft an persönliche Erfah-
rungen, individuelle (Lern-voraussetzungen und Interessen der Lernenden an, bezieht ihre 
Wünsche und Bedürfnisse in einem hohen Maße ein, orientiert sich an ihren Zwecken 
und Zielen (Wofür/wozu lerne ich Deutsch?). 2. Schüleraktive Unterrichtsorganisation, 
Planung, Erarbeitung und Auswertung des Unterrichts unter Einbezug der Lernenden: 
Unterricht soll aktives Handeln ermöglichen: etwas selbst entdecken (z.B. Grammatik-
strukturen), selbständig Wissen aneignen (z.B. recherchieren), eigenständiges Lösen von 
Problemen, Entscheidungen treffen, in Handlungen (Neues) erproben u.ä. Zusammenar-
beit mit Anderen, eigene und fremde Arbeit einzeln oder im Team einzuschätzen. 3. Auf-
gaben aus dem Leben und für das Leben: Lernbereiche werden aus dem Leben in Aus-
schnitten in den Unterricht geholt, sodass Lernende Anreiz und Gelegenheit bekommen, 
im so repräsentierten "Leben" mögliche Aufgaben für sich zu entdecken, zu formulieren 
und ihnen nachzugehen (z. B. lebensgeschichtliches Schreiben); die Schule öffnet sich 
nach außen (Internet-Recherchen, Besichtigungen, Experten befragen, E-mail-Projekte 
und – Kontakte, Firmenkontakte usw.). 4. Ganzheitlichkeit: die Gesamtpersönlichkeit 
wird einbezogen: das Lernen geschieht mit Kopf, Herz, Hand und allen Sinnen. Lernen 
hat also kognitive, emotionale und praktische Dimensionen; dem sollen auch die Ar-
beitsmethoden/-formen entsprechen. Die Lerninhalte sollen in ihren Bezügen zu anderen 
Lernbereichen bearbeitet werden (Schule öffnet sich nach innen), ein Thema aus der 
komplexen Wirklichkeit wird von verschiedenen Seiten (fächerübergreifend) her beleuch-
tet (=Lernfelder, Lernmodule). 5. Erarbeitung von Handlungsergebnissen, produktorien-
tierter Unterricht: Im Mittelpunkt soll ein verwertbares Ergebnis stehen, ein Handlungs-
produkt, das gemeinsam vereinbart wird; dieses Produkt hat einen Gebrauchswert, es 
wird anderen vorgestellt und es wird ausgewertet: von Rückmeldungen und Reflexion 
von Spielsituationen (z.B. Fallstudien mit sozialem Lernen) über Aktionen und Vorfüh-
rungen (z.B. Szenenspiel, Tanz- o. Theateraufführung) zu vorzeigbaren Gegenständen 
(z.B. Dokumentation von Projekten als Plakat-Ausstellung, Plakat, Webseite, Power-
Point, Comic, Lernspiel, Kurs-Zeitung, Foto- oder Bild-Dokumentation usw.). 6. Pro-
zessorientiertes Lernen: die Lernenden verknüpfen vorhandene Kenntnisse mit neuen 
Inhalten und "konstruieren" so ihr individuelles Wissen (konstruktivistische Didaktik). 
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Das gemeinsame Tun steht im Vordergrund des Lernprozesses. Die Lernenden bauen 
fachliche, methodische und soziale Kompetenzen auf, die sie später bei der Berufsaus-
übung benötigen ("learning by doing"). Im Unterricht sollen dazu individuelle Lernstrate-
gien entwickelt und gefördert werden. 7. Teamentwicklung und Sozialkompetenz: Be-
reitschaft und Fähigkeit zur konstruktiven Teamarbeit (Übungen, Gesprächsformen, 
Rollen- und Regelerklärungen); Kommunikationsbereitschaft und – Fähigkeit; Ver-
ständnis für andere Kulturen entwickeln, sich in andere hineinversetzen können. Pro-
jektunterricht, Fallstudien, Planspiele, Rollen- und Szenenspiele – überwiegend in Par-
Teilnehmerer- oder Gruppenarbeit – verstärken Sozialkompetenz. 8. Fachkompetenz 
und Methodenkompetenz: Fachkompetenz bedeutet einen berufsbezogenen Wortschatz 
zu beherrschen, Allgemeinwissen in der Fremdsprache ausdrücken zu können u.ä.; zu 
den methodischen Kompetenzen gehören der Umgang mit Hilfsmitteln beim Spracher-
werb, kompensatorische Strategien, das Wissen um das eigene Lernen und den Lern-
fortschritt in der Fremdsprache. 9. Veränderte Rolle der Lehrenden: im handlungsorien-
tierten Unterricht werden Lehrende entlastet von der Rolle des reinen Wissensvermitt-
lers: der Schwerpunkt liegt in der fachlichen und methodischen Beratung und Unter-
stützung sowie in der Begleitung des selbständigen Lernens [Becker 1995; Gudjons 
2008; Schlemminger 2000; Schmidjell 2009; Wöll 1998]. 

Die Sprache soll nicht nur rational gelernt, sondern auch emotional erfahren werden 
(mit allen Sinnen). Themen, die alltags- und handlungsorientiert sind, bieten im hand-
lungsorientierten Unterricht mit einem entsprechend Lehrwerk den Teilnehmern Kom-
munikationsanlässe aus verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens.  

Texte sollen nach Möglichkeit aus dem realen Sprachverwendungszusammenhang 
ausgewählt werden, z.B. für Hören: Lautsprechdurchsagen, Telefonansagen, Meldun-
gen im Rundfunk (Straßenverkehr, Wetterberichte, Veranstaltungstipps); Sprechen: 
auf Anrufbeantworter sprechen, Bedauern über eine Verspätung oder Glückwünsche 
aussprechen z.B. zum Lesen: Zeitungsmeldungen über das eigene Land, E-Mails, In-
ternetseiten, Tabellarische Verzeichnisse; Schreiben: eine SMS schreiben, eine Einla-
dung schreiben u.ä. Die wichtigen Redemittel werden als ganze Strukturen eingeführt, 
ohne jedes Mal genau auf die noch unbekannte Grammatik einzugehen. Bis die Struk-
tur erst später bewusst gemacht wird, sollen die Teilnehmer die Redemittel formelhaft 
lernen und anwenden. In neueren Lehrwerken (wie Schritte) erfolgt z.B. die Darstel-
lung der Grammatik zunächst lexikalisch. Die neuen Strukturen werden in den schon 
bekannten Wortschatz eingebettet. Nach den neueren Erkenntnissen der Spracher-
werbforschung erfolgt das Lernen einer Fremdsprache besonders am Anfang über das 
Memorieren von Formeln. Das Lernen von Formeln ermöglicht dem Teilnehmer den 
aktiven Einstieg in die Sprache. Die Grammatik wird nicht in den Vordergrund ge-
rückt, sondern zunächst nur begleitend, lexikalisch in Satzmustern eingeführt und 
farblich hervorgehoben. Die Teilnehmer werden aktiviert, handlungsorientiert zu ler-
nen, indem sie versuchen die Strukturen selbst zu entdecken. Die Bewusstmachung 
der neuen Grammatik erfolgt über Beispiele ohne übermäßige Metasprache. Die 
Strukturen werden farblich hervorgehoben (Signalgrammatik). Im SOS-Verfahren 
(Sammeln – Ordnen – Sortieren) werden die Teilnehmer dazu aktiviert, gezielte In-
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formationen zu finden, die ihnen verhelfen bestimmte grammatikalische Strukturen zu 
verstehen (entdeckendes Lernen). 

Durch die handlungsorientierten Inhalte können Rollenspiele oder Projekte durchge-
führt werden, die nicht nur helfen, authentische Situationen zu trainieren und den Teil-
nehmern den Bezug zu Praxis sichern, sondern auch durch die gemeinsame Planung und 
Durchführung (Gruppenarbeit, Partnerarbeit) soziale und praktische Erfahrungen bringen. 
Durch verschiedene Arbeitsformen wie Partner- und Gruppenarbeit, Rollenspiele, Pro-
jektarbeit und Lerntagebuch sollen die Teilnehmer auch zum Selbstlernen, Selbstorgani-
sation und Selbstverantwortung geführt werden [Drecke 1986; Meyer 1987; Wiecke 
2007; Schmidjell 2002].  

Ergebnisse. Zusammenfassend ergibt sich, kennzeichnend für den handlungsorientier-
ten Unterricht sind folgende Merkmale: schülerorientierter Unterricht; schüleraktive Un-
terrichtsorganisation, Planung, Erarbeitung und Auswertung des Unterrichts unter Einbe-
zug der Lernenden; Aufgaben aus dem Leben und für das Leben; Ganzheitlichkeit; Erar-
beitung von Handlungsergebnissen; produktorientierter Unterricht; prozessorientiertes 
Lernen; Teamentwicklung und Sozialkompetenz; Fachkompetenz und Methodenkompe-
tenz; veränderte Rolle der Lehrenden. Der Unterricht soll so praxisnah wie möglich ge-
plant werden und das sprachliche Handeln unbedingt in den Vordergrund gestellt werden.  

Perspektive der Forschung. Die Ergebnisse dieser Forschung bilden eine wichtige 
Grundlage für die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten des handlungsorientierten 
Unterrichts bei der Planung des berufsorientierten Sprachunterrichts, bei der Grammatik-
vermittlung, bei verschiedenen Lerntechniken, bei der Wortschatzeinführung usw. 

 
Action learning is learning by working on real problems, implementing solutions, and reviewing and 

reflecting on the learning process. Its a competency-based education, a competency-based programm. The 
purpose of the didactic structure is to establish a basis for a promotional vocational pedagogics approach 
which is action-oriented and anthropo-centric. The action orientation and relevance for application of the 
qualifications to be transferred (skills, abilities, knowledge and extrafunctional qualifications) must be 
ensured and must make a contribution towards income-oriented employment.  

Key words: action learning, the action orientation, social competence, communication competence, 
cognitive skills, methodical competence  

 
Ознаками комунікативно-діяльнісної спрямованості навчання є взаємопов'язаність фахового, ме-

тодично-стратегічного і соціально-орієнтованого аспектів навчання та їх практичне застосування. 
Цей принцип формує у студента здатність до самостійного навчання, спілкуванні і роботі в групі, 
сприяє набуттю студентами умінь, необхідних для професійної діяльності. 

Ключові слова: комунікативно-діяльнісний підхід до навчання, соціальна компетенція, фахова 
компетенція, методична компетенція.  
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АТРИБУТ ЯК СМИСЛОВИЙ КОМПОНЕНТ У МЕЖАХ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ 
 

Татьянченко Надія Федорівна, 
канд. пед. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
В даній статті розглядається питання про особливості атрибута як смислового компонента ре-

ченнєвої конструкції та про засоби його вираження на рівні простого речення.  
Ключові слова: зміст, смисл, компонент, функція, конструкція.  
 
У лінгвістичній літературі термін "атрибут – додавання, означення" визначаєть-

ся як знак, що є відповідником властивостей певного предмета чи поняття. Дослі-
дження і визначення статусу атрибута як смислового компонента в межах простого 
речення, тобто реченнєвої структури, зумовлює насамперед аналіз всіх рівнів пев-
ної синтаксичної одиниці, оскільки в сучасній синтаксичній науці речення як скла-
дне багатоаспектне утворення характеризується з трьох його сторін: формальної, 
смислової і комунікативної. У лінгвістиці кожна з цих сторін може бути відносно 
автономною і становити окремий повнозначний об'єкт дослідження в процесі будь-
яких мовних категорій і аспектів.  

Відповідно до аналізу системної організації реченнєвих структур, як засвідчують 
наукові результати, в синтаксичній науці переважає тенденція до симетрії між різни-
ми сторонами його дослідження, але разом з тим в окремих випадках "це співвідно-
шення реально не тільки порушується, а й часто простежується" [Бєлошапкова 1981, 
415-416]. Так, асиметричність даних процесів щодо організації реченнєвих одиниць, 
стверджує учений, проявляється в тому, що, наприклад, з одного боку, речення одних 
і тих же формальних класів бувають неоднорідними відповідно до їх смислового ви-
раження, а з другого, речення різних формальних класів на тому ж рівні їх організації 
можуть бути ідентичними як у плані смислової, так і змістової відповідності.  

Наприклад, речення Йде дощ, Дує вітер, Почався землетрус на формальному 
рівні визначаються як двокомпонентні структури, але з боку їх смислової і кому-
нікативної організації (на семантичному рівні) вони є однокомпонентними. Два їх 
формальні компоненти складають один компонент щодо смислової організації 
цих речень, – це предикат, який у створених реченнях за своєю семантикою хара-
ктеризує стан природи і дає йому ім'я: Дощ або Дощить; Вітер або Вітряно; Зем-
летрус! або Трясе. Трансформовані або згорнуті речення є самодостатніми щодо 
вираження ними основного змісту відповідно до смислової та екстралінгвістичної 
об'єктивної інформації, і разом з тим в даному випадку немає потреби членувати 
їх на окремі компоненти, тобто комунікативні одиниці, оскільки загальний зміст 
даних одиниць спрямовано на повідомлення про подію, стан в загальному процесі 
їх осмислення. На поставлене, наприклад, питання Що трапилось? – відповіді не 
може бути, тому що не може бути і питання Що робить дощ?, Вітер?, Земле-
трус? [Бєлошапкова 1981, 415-416]. 

Таким чином, одні і ті ж словоформи за певними умовами способу організації 
реченнєвих одиниць на смисловому рівні виконують різні не типові для них ролі. 
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Так, підмет Дощ у реченні Іде дощ в асиметричній для нього позиції як носія 
ознаки, а саме, процесу, стану, – засобом конденсації змістової думки, що закла-
дено формальною організацією речення, на смисловому рівні Дощить глибше і 
конкретніше розкриває інформативний зміст речення стосовно стану природи, 
відповідаючи при цьому на питання – Як сьогодні?, Яка погода? Дощить. Погода 
дощова. (Вітряно. Трясе).  

Звісно, що типовою формою предикатних знаків (стану, якості) у системі мови 
є прикметники, прислівники, як виразники постійної, незмінної ознаки щодо пре-
дикатів якості, та змінної ознаки щодо предмета стану, яка існує незалежно, авто-
номно, тобто в онтологічному плані. Предикати стану як носії відповідної ознаки 
на смисловому рівні проявляються досить специфічно, оскільки сполученість да-
ного предиката з суб'єктною синтаксемою (предмет) не є активним процесом, а 
пасивним, що виникає як сутність здебільшого під впливом зовнішньої сили. Не-
зважаючи на різні семантико-синтаксичні характеристики даних предикатних 
знаків щодо їх здатності відображати об'єктивну дійсність в мисленні людини: 
характеристика, оцінка, відношення тощо, – загальною і реальною їх ознакою 
щодо визначеної проблеми є властивість безпосередньо виражати якість, суть по-
значуваного предмета як власне-ознаки, наприклад, синій, синява, синьо, синіти; 
красивий, краса, красиво, кращати.  

В елементарно простому реченні предикати якості, стану на формально-
синтаксичному рівні виконують роль присудка, спеціалізованою формою виражен-
ня ознаки яких є прикметник, прислівник в присудковій позиції: Країна красива, 
Дівчина струнка, Сонце високо, Будинок далеко.  

Переміщення прикметників із присудкової позиції в означальну веде до зміни 
визначальних характеристик присудка: Красива країна, струнка дівчина, за яких 
предикатні компоненти набувають властивостей саме власне-ознаки, тобто озна-
чення на формально-синтаксичному рівні, виконуючи при цьому функцію другоря-
дного члена речення – означення.  

Аналізуючи даний процес на смисловому, семантичному рівні з'ясовуємо, що 
предикатний атрибутивний компонент як вторинний аргумент, атрибут, щодо по-
значуваного предмета, тобто як другорядний член речення – означення у формаль-
ному його визначенні, в результаті трансформації на рівні структури елементарного 
речення зовсім нівелюється, оскільки компонент ознаки не є конститутивним ком-
понентом елементарної структури реченнєвої одиниці. Наприклад, в реченні П'я-
ним сонцем літо налилося (Олена Теліга) у формально-синтаксичному визначенні 
компонент п'яним виконує функцію означення і є виразником – атрибутом щодо 
змісту реченнєвої конструкції в цілому, але на семантичному рівні щодо визначен-
ня даної структури як простої реченнєвої одиниці, це речення з'ясовується не як 
просте, а як ускладнене, оскільки воно складається з двох елементарних речень: 
Літо налилося сонцем, Сонце п'яне; Сумно шепочеться вітер над вами (В.Сосюра). 
Вітер шепочеться над вами, Шепочеться шумно. 

У мові можуть існувати різні ступені згортання, конденсації, трансформації 
компонентів семантичної структури речення як субстанціальних, так і предикатив-
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них, проте як специфічний тип відношень, що породжується вторинністю, похідні-
стю від інших відношень і проявляється як показник семантико-синтаксичних 
ознак в цілому – це рівень атрибутивних відношень.  

Основною умовою наявності атрибутивних відношень як ознаки, властивості за-
кономірно повинен бути предмет, якому ця ознака притаманна. Виходячи з того, 
що атрибутивні відношення не становлять суто семантичної категорії, а є категорі-
єю формально-синтаксичною, то виникнення атрибутивних відношень між залеж-
ним членом речення і опорним іменником можливе в разі відображення в мисленні 
реальної дійсності як властивості, з якою пов'язується типова своєрідність предме-
та, його відмінність від інших предметів тощо. 

Як засвідчує лінгвіст Ю.С. Степанов, дослідження речення найбільш наочно по-
казує, що в семантичній структурі, з одного боку, і власне-синтаксичній з другого, і 
в загальному плані їх з'єднання, тобто з'єднання найбільш глибинного змісту і най-
більш поверхневого вираження, закладено найбільш загальні, універсальні законо-
мірності мови взагалі [Степанов 1981, 51].  

Дослідження способу смислової організації реченнєвої одиниці і особливостей 
атрибутивного компонента в ній, зокрема, здійснюється різними шляхами, але мова 
в цілому постає як взаємодіюча система мовних одиниць і їх функцій задля вира-
ження цілеспрямованої інформації про позамовну дійсність [Вихованець 1992, 5].  

Приєднуючись до багатьох визначень щодо поняття "смисл", "смислова струк-
тура" тощо, ми зупинимося на одному з узагальнених з них в тому розумінні, що 
смислова структура речення являє собою вирізаний і оброблений думкою та мовою 
фрагмент дійсності, що прийнято називати індивідуальною денотативною ситуаці-
єю або подією. Причому смисл забезпечує зв'язок мови з мисленням, а референція – 
зв'язок мови зі світом [Арутюнова 1976, 7; Кронгауз 2001, 335].  

Мовленнєві функції як результат дії системних мовних функцій формуються і 
реалізуються реченнєвою структурою у нерозривному зв'язку з мисленням, і тому 
природним є те, що системне утворення мовленнєвих одиниць передбачає не розді-
льну автономну реалізацію суттєвих ознак речення, а єдину взаємно-обумовлену 
семантико-синтаксичну структуру. За цієї умови кожна реченнєва одиниця харак-
теризується, крім визначення її форми і значення, синтаксичною функцією як рів-
нозначною комунікативною ознакою щодо побудови зв'язного мовлення у три-
членному протиставленні "форма – значення – функція" [Золотова 1973].  

Просте речення як самодостатня синтаксична одиниця мови і мовлення, як інва-
ріант щодо побудови реченнєвих конструкцій в різних сферах свого функціональ-
ного вияву, виступає як структура – конструкція, що включає до свого складу інші 
синтаксичні одиниці, які за своїми граматичними і смисловими ознаками є підпо-
рядкованими їй. Реалізація такої конструкції як певної моделі речення в конкретних 
умовах мовленнєвої ситуації супроводжується різноманітними видозмінами, пере-
твореннями, ускладненнями, що з'ясовуються в різних формах прояву: лексичному 
наповненні, редукції компонентів, семантичних нашаруваннях тощо, і в інших ви-
падках, навпаки, ці ж конструкції виступають як моделі, що не уможливлюють їх 
моделювання [Вихованець 1993, 47-50].  
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Розширення базових (елементарних) моделей простого речення відбувається в 
першу чергу на змістовому, тобто смисловому рівні мовленнєвої діяльності у від-
повідності щодо повідомлення про певний "стан справ" об'єктивної дійсності. 
Уведення в структуру речення інших інформаційних "додаткових смислів" при-
зводить до побудови інших реченнєвих одиниць, що призводить у результаті до 
ускладнення простого речення як структури. Такі зміни можливі тільки за ініціа-
тиви автора певного висловлення, навіть у випадку "не експліцитного їх вира-
ження" [Арутюнова 1976, 300].  

Процес ускладнення структури простого речення відбувається переважно шляхом 
додавання до обов'язкових компонентів елементарного простого речення синтаксич-
них одиниць, які не є щодо його формально-синтаксичної організації обов'язковими, 
конститутивними, але на смисловому, комунікативному рівні вони є необхідними з 
точки зору відтворюваної інформації. Це можуть бути різні семантико-синтаксичні 
одиниці, які додаються до обов'язкових компонентів структури або ж до його мініма-
льної структури, що в результаті на рівні речення виконують функцію певного уточ-
нення, конкретизації змісту обов'язкових компонентів як виразників певного стану 
подій [Шелякин 2001, 227]. Наприклад, в простому реальному речення І другий, да-
лекий, сповнений привіту, з рідними очима порівняє нас. В. Сосюра , елементарне ре-
чення І другий порівняє нас з очима щодо будь-якого змісту, смислу є реченням не-
зрозумілим, інформативно неповноцінним. Звісно що воно вимагає уточнюючих 
компонентів і певної конкретизації: хто другий?, який? з якими очима?  

Так, атрибутивний елемент будь-якої семантики, перебуваючи в залежності від 
іменникового аргумента, тобто в препозиції до нього як до позначуваного опорного 
компонента, найтиповіше – це атрибут-прикметник як морфологізована частина 
мови, – характеризує цей аргумент, вказує на його властивість, а саме, на значення 
абстрагованої ознаки якості, як додатковий смисл. "Поки іменник семантично за-
лишається власне іменником, тобто іменем предмету, його поширювачем є озна-
чення" незалежно від структури речення, тобто відтворюваної ситуації [Бєлошап-
кова 1981, 427].  

Звідси, на прикладі визначення нашої ситуації атрибут як означення і другоряд-
ний член речення на рівні семантико-синтаксичної структури створює у реченні ат-
рибутивні відношення, функція яких передбачає в першу чергу окреслення, увираз-
нення певних властивостей означуваного компонента. Це дозволяє нам сказати, що 
просте речення за формою і ускладнене за змістом, в даному випадку атрибутивним 
компонентом-означенням, здатне поза контекстом визначати додаткову вторинну 
ситуацію за рахунок згортання елементарного двоскладного речення, трансформації 
речення або уточнення як додаткового інформативного позначуючого компонента.  

Аналіз процесів функціонування атрибутів як компонентів реченнєвої структури 
засвідчує той факт, що будь-які елементи структури як номінативні або ж як само-
стійні знаки в створених атрибутивних відношеннях мовно-пізнавальної діяльності 
втрачають свій номінативний акт, тобто детермінуються відповідно до процесу ко-
мунікації, пізнання в залежності від прояву понять або уявлень, що формуються у 
свідомості людини. 
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В данной статье рассматривается вопрос исследования атрибута как смыслового компонента и 
способы его выражения на уровне простого предложения.  

Ключевые слова: содержание, смысл, компонент, функция, конструкция. 
 
The article observes the aspects of attribute functions, style, content and meaning in a simple sentence.  
Key words: content, sense, function, construction, function, component. 
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У статті здійснена спроба виокремлення засад категоризації феноменологічного дискурсу, опису 

його лінгво-когнітивних характеристик та аналізується специфіка його перекладу як раціонально 
контрольованої процедури. Феноменологічний переклад розглядається як трансмодальний перехід 
одної семіотичної системи в іншу при збереженні семантики тексту.  
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Поява численних перекладів філософської класики – чи не найзначніша подія в 

культурному життя країни. (З матеріалів Могилянського історико-філософського 
семінару "Історико-філософське знання в Україні: стан і перспективи") [МІФС]. 

Переклад – це антропологічна константа людського буття і одна з найважливі-
ших умов можливості пізнання в гуманітарних науках. Разом з цим, переклад не є 
чисто академічною справою, він є сферою постійного вирування ідеологічних при-
страстей, зіткнень поглядів і культур. Втім переклад ще й досі здебільше досліджу-
ється з точки зору його техніко-операційних характеристик і не часто стає предме-
том розгляду у якості рефлексивного ресурсу розуміння. Спроби відтворення зміс-
товної та інтелектуально-емотивної повноти феноменологічного дискурсу – диску-
рсу науки, яка безпосередньо займається сутністю, способами і процесами пізнання 
і є, фактично, наукою про пізнання, – по новому ставить питання про сам переклад. 
Необхідно здійснити глибинні трансформації самого стилю й форм мислення су-
часного перекладача: переходу від ідеографічних прийомів опису мистецтва пере-
кладу до більш докладного методологічного аналізу перекладеного тексту, а пере-
кладознавство, як спеціальна дисципліна, має включати у себе не тільки чисто фі-
лологічні, етнографічні, культурологічні аспекти, але й набути рис раціонально ор-
ганізованої й загальнозначущої теоретичної дисципліни, що усвідомлює свої мето-
дологічні передумови [Янушевич 2007, 5].  

Дане дослідження має на меті подвійне завдання: по-перше, виокремлення поняття 
"феноменологічний дискурс" та його комплексна лінгвально-когнітивна характериза-
ція, по друге, – визначення специфіки перекладу такого виду дискурсу як особливої 
ментально-операційної процедури, як такої, що реалізує пізнання об'єкту на мові пере-
кладу. Таким чином, предметом дослідження є особливості феноменологічного диску-
рсу та його перекладу: когнітивні та лінгвориторичні, в тому числі, структурі, семанти-
чні, синтаксичні, лексичні та стилістичні особливості феноменологічного філософсько-
го дискурсу. Паралельно вивчається адекватність передавання цих особливостей при 
перекладі. Вперше поставлено питання про феноменологію перекладу філософського 
тексту. Висувається гіпотеза про те, що лише феноменологічний переклад можна вва-
жати адекватним , коли йдеться про сучасний філософський текст. Матеріалом статті 



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 82 

являються філософські тексти феноменологічного напрямку англійською, французь-
кою та німецькою мовами та їх переклади на українську і російську мови.  

В межах сучасного філософського дискурсу опукло виокремлюється корпус текстів, 
що належать до феноменології. Феноменологія (нім. Phänomenologie – вчення про фе-
номени), напрямок у філософії ХХ століття, яке визначає своє завдання як безпереду-
мовний опис досвіду свідомості, що пізнає, а також виділення в ньому суттєвих, ідеа-
льних рис, тобто формулювання беззаперечних засад пізнання [Молчанов 1991, 17]. 
Засновник цього напрямку, видатний німецький мислитель Едмунд Гуссерль, та його 
послідовники (Мартін Гайдеґґер, Поль Рікер, Еммануель Левінас, Дітріх фон Гільдеб-
ранд та інші представники плеяди сучасних екзістенціалістів та постмодерністів) вва-
жають, що збудована таким чином наука про явища – феноменологія, – може забезпе-
чити міцну основу для всього людського знання включно зі знанням науковим, завдяки 
чому сама філософія набуває статусу строгої науки. Сьогодні цей потужний напрямок 
пронизує багато сфер поза межами філософії як такої, розповсюджуючись на всі галузі, 
що займаються процесом пізнання і свідомістю людини. 

Проте, якщо філософська дослідницька парадигма феноменологічних дослі-
джень налічує сотні робіт, то його лінгвістичний опис ще, фактично, не проводив-
ся. Таке завдання набуває особливої наукової значущості, зважаючи на те, що про-
тягом останнього десятиріччя ведеться напружена робота з перекладу, перш за все, 
європейської філософської спадщини на українську на російську мови.  

Актуальність дослідження такого дискурсу, таким чином, визначається як його 
провідною позицією в сучасному науковому пізнанні, відсутністю лінгвістичного 
опису такого роду текстів, хоча б наближеної процедури їх перекладу, так і вкрай 
обмеженою кількістю самих перекладів на українську мову (щодо російських пере-
кладів, вони почали з'являтися у здебільше піратських виданнях і, на думку автори-
тетних філософів, поки не відповідають критеріям науковості) [Автономова 2006, 
90; МІФС 2003]. 

Вже майже півстоліття в лінгвістиці розвивається дослідження дискурсу. Розго-
ртання цього широкомасштабного проекту відбувається у різних площинах. Вітчи-
зняна традиція вивчення дискурсу сформувалася на плідному підґрунті, перш за 
все, французької та інших західноєвропейських, а також американської школи 
(П. Анри, Р. Барт , И. Беллерт, Е. Бенвенист, К.Гаузенблаз, Ж. Гийом, Т.А. ван Дейк, 
Ж. Дюбуа, Д. Мальдидье, М. Пешё, Р. Робен, Х. Сакс, П. Серио, Ц. Тодоров, 
Э.П. Орланди, Ч. Филлмор, М. Фуко, К.Фукс, З.С. Харрис та ін.). Різним аспектам 
як теоретичної, так і практичної значущості присвячено чимало досліджень україн-
ських та російських провідних лінгвістів (О.Д. Шмельов, Н.Д. Арутюнова, 
Ю.С. Степанов, Е.С. Кубрякова, В.З. Дем'янков, Г.Г. Почепцов, А.Д. Бєлова, 
О.П. Воробйова, О.І. Шейгал, В.Г. Борботько, А.А. Ворожбітова, В.И. Карасик, 
Г.Г. Слишкін, О.Г. Ревзіна, А.А. Кібрик, Н.А. Купіна, Е.В. Сергеєва, М.Я. Димарсь-
кий, І.О.Ільченко, П.В. Зернецький та багато інших).  

Сучасна лінгвістика характеризується певною різноманітністю підходів до ро-
зуміння дискурсу як міждисциплінарного феномену, отже він потребує на пода-
льшу деталізацію, конкретизацію та уточнення. Необхідна також подальша роз-
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робка принципів типологізації різних способів класифікації дискурсів, їх вияв-
лення та типізації.  

Шару англомовних текстів, які за своєю проблематикою відносяться до сфери 
знання "феноменологія", поряд з універсальними ознаками філософського диску-
рсу притаманні свої специфічні властивості. Які ж принципи виокремлення тако-
го дискурсу?   

Не зупиняючись на загально відомих нюансах у тлумаченнях терміну "дискурс", 
при аналізі філософсько-феноменологічного дискурсу ми виходимо з того, що дис-
курс – це мовне явище, яке характеризується як мовленнєвими ознаками (конкрет-
ність, процесуальність, конкретна та ситуативна обумовленість), так і ознаками те-
ксту (зв'язністю і цілісністю). Третьою важливою характеристикою дискурсу є його 
інтеракціональність (діалогічність), четверту складають сукупні екстралінгвістичні 
фактори, які він вбирає в себе. Пошлемося також на виключно важливе для пода-
льшого аналізу конкретизоване розуміння цього поняття, на противагу від поняття 
тексту, викладене В.З. Дем'янковим: "… термин текст до сих пор несет в себе об-
раз сотканной материи со своими переплетениями. А у термина дискурс до сих пор 
сохраняется образ челночной процедуры, перебегания от одной точки в мысленном 
пространстве к другой" [Демьянков 2007]. Останнє зауваження наголошує на чи не 
найважливішій характеристиці дискурсу – рефлексивній, тобто дискурс виступає як 
результат вербалізації мислення, який розгортається разом із висловленою думкою.  

Ґрунтуючись на таких критеріях, доводиться зробити зауваження, що під позна-
ченням "сучасний філософський дискурс" ховається достатньо розпливчата абстра-
кція, яка в просторі англійської мові складається з невизначеної кількості різноте-
матичних текстів. На відміну від вітчизняної традиції, яка при співвіднесенні текс-
ту до будь-якої групи наукового галузевого класифікатора, вимагає чіткої предмет-
ної визначеності і відповідності критерію науковості, західна гуманітарна традиція 
керується більш розпливчастим визначенням "academic writing", до якого можуть 
потрапити будь-які тексти гуманітарного спрямування: від суто філософії до ан-
тропології, від політології до семіотики. В дискурсологічних студіях при розподілі 
дискурсів за типами, як правило, використовують два великих класи критеріїв, а 
саме: семантичний (тематичний) і структурний (формальний). З позицій семантич-
ної класифікації, феноменологічний дискурс можна виділити в окремий корпус те-
кстів, що належать до галузі знання "феноменологія". Проте цього критерію явно 
недостатньо, якщо враховувати погляди самих філософів на те, які дискурси вони 
відносять до феноменологічних: така характеристика надається практично всьому 
постмодерністському філософському дискурсу [Ямпольская 2001]. Отже, критерієм 
віднесення текстів до феноменологічного дискурсу є ступінь їх саморефлексії, тоб-
то їх феноменологічності. Виділяючись із загально філософського дискурсу не сті-
льки проблематикою, скільки своєю спрямованістю і ходом проведення аналізу, 
"духом" дослідження, феноменологічний дискурс відрізняється низкою специфіч-
них особливостей, а саме: певною стилістичною яскравістю, "грайливістю", каверз-
ністю тексту (текст через недомовки, метафори, авторські термінологічні неологіз-
ми імітує гру, про сутність якої читач має здогадатися); рефлективність (тобто фі-
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лософ намагається викласти в тексті не стільки результат пізнання, скільки слідує 
його процесу, описує цей процес по ходу розгортання думки); специфічною конце-
птуальністю (ця концептуальність нерідко імплікована, не підкріплена прямою де-
фінітивністю). Зрештою, в сучасному фенологічному тексті напряму постмодерну, 
який домінує сьогодні, всі ключові концептуальні одиниці є своєрідними "поетико-
термінологічними зрощеннями" (свідомість "О", поле біфуркацій, грибниці склад-
ностей, мінливі значення, невиразний шум тощо). 

Структурні особливості феноменологічного дискурсу, як і філософського диску-
рсу вцілому, проявляються у тоталогічному підпорядкуванні побудови текстів за 
принципом "ціле дорівнює частині, а частина дорівнює цілому" [Кизима 2009, 80-
81], що проявляється у складній організації понадфразових єдностей. Прості синта-
ксичні конструкції виконують функції бар'єрів і зв'язок.  

Антонімічність – інша характерна властивість будь-яких філософських текстів 1. 
Вона виникає як наслідок сучасних філософських уявлень про істину, як єдність 
тези та антитези.  

У комунікативному плані філософський дискурс характеризується діалогічніс-
тю. Актуалізаторами комунікативного центру понадфразової єдності є авторська 
пунктуація, інверсія, лексичні та синтаксичні повтори, курсив, запитальні констру-
кції та приєднання. В лексико-семантичному та стилістичному плані такий дискурс 
характеризується багаторівневістю, метафоричністю, вживанням міждисциплінар-
них термінологічних омонімів, термінологічних інновацій та емоційністю. 

З феноменологічності дискурсу випливає й феноменологія його перекладу, адже 
завданням такого тексту, в якому сюжет розвитку думки зведений до мінімуму, а 
ключового значення набуває драматичне зіткнення понять і наполеглива модифіка-
ція самої мови. Він спрямований не стільки викликати роздуми над прочитаним, 
скільки членувати те, що прочитане і відкривати перепетії думки. Феноменологіч-
ний текст, який зосереджено не на предметах та результатах переживання досвіду 
зіткнення з ними, а на самих актах переживання, на опису свідомості "О" (термін 
Гусерля, який позначає, фактично, довербальний модус/стан свідомості) потребує 
вироблення особливого підходу при його перекладі. Можна припустити, що якщо, 
за Бахтіним, переклад художнього тексту, – це естетична подія, переклад наукового 
тексту – це інформативно-наукова подія, філософського тексту – філософсько-
інтерпретаційна подія, то у випадку феноменологічного тексту – філософсько-
інтерпретаційно-естетична подія. 

Проникнення у сутність процесу такого перекладу вимагає звернення до основ-
них постулатів науки феноменології. Феноменологія означає новий дескриптивний, 
філософський метод, на підґрунті якого виникла апріорна психологічна наука, яка 
спроможна побудувати строгу емпіричну психологію та універсальна філософія, 
яка може забезпечити інструментарій для систематичного перегляду всіх наук. Пе-

                                                 
1 Мається на увазі, що філософські тексти завжди мають внутрішні протиріччя, оскільки їх логіка ґрун-
тується на антиноміях – протиріччях між низкою тверджень, кожне з яких має законну силу. Антиномія 
– поєднання двох взаємовиключних суджень, кожне з яких відзначається логічною доказовістю.  
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реворот, який феноменологія здійснила у науковому гуманітарному пізнанні, від-
бувся завдяки тому, що вона поставила в центр процеси пізнання і розуміння, вба-
чаючи в них єдині об'єкти, які доступні спостереженню людини, що мислить. Пси-
хічний "акт переживання", в якому людина пізнає предмети, думки і цінності, за-
вдяки рефлексії здійснює будь-який індивідуальний досвід, тобто забезпечує рух 
від однієї точки інтелектуального простору до іншої.  

Сьогодні поняття чистої свідомості (свідомість "О") розширено до поля амода-
льних смислів. Пов'язане з ним поняття модальності розуміють як спосіб існування 
різних об'єктів, наприклад, сприйняття, смислу, свідомості, що є характеристикою 
різноманітних способів існування атрибута, тобто такої властивості об'єкту, без 
якої він не може існувати. Об'єкту також притаманний модус – одна з його найваж-
ливіших тоталогічних характеристик, така його властивість, яка може змінюватися 
в цьому об'єкті, без того, щоб він змінився як такий [Кизима 2009, 104-105]. Все, 
що здатне мати різні стани, змінюватися, еволюціонувати – це, фактично, модуси.  

Вищезазначені теоретичні новації надають методологічне підґрунтя для пояс-
нення феноменології перекладу. Якщо переклад вважати глибинним перетворенням 
мовленнєвого об'єкту без зміни його семантичної сутності, то мовленнєвий об'єкт в 
процесі перекладу виступає модусом, який здатний до такого перетворення. Різні 
національні мови також можна розглядати як різні модуси (модальності) мови як 
такої, тоді процес перекладу полягає в тому, щоб текст, що перекладається, "вмі-
щувався" поряд із мовою, на яку переклад здійснюється, в так званий амодальний 
простір свідомості, переміщувався у простір довербального мислення (простір сві-
домості "О"), в якому уможливленні трансмодальні переходи. Ймовірно, там, де 
свідомість ще не є вербалізованою, існує можливість досягнення амерічної свідо-
мості перекладача, тобто стану несформованого розуміння, але сформованого 
сприйняття (вже-не-здійснення/здійснення/ще-не-здійснення розуміння і перекла-
ду) [Малиновська 1995, 160]. Усе це, по суті, уможливлює розуміння перекладачем 
не тільки тексту автора, але і ходу авторської думки, досягнення порозуміння з ним 
і взаєморозуміння з його читачем у майбутній ситуації "споживання" перекладу, 
яка, по-суті, проектується на ситуацію перекладу .  

Саме за рахунок такого стану переклад є можливим. Цим же пояснюється мно-
жинність варіантів перекладу (можливість N варіантів перекладу)2.  

Таким чином, переклад – це трансмодальний перехід одної семіотичної сис-
теми в іншу при збереженні семантики (і значень, і смислів). За такої трансфор-
мації мають місце інваріанти, що і дає у перспективі N нових перекладів.  

У такому ж напрямку розгортається програма перекладу філософської класики 
Н. Автономової, філолога, філософа, відомої перекладачки французьких постмоде-
рністів. Її робота з текстом, що інтерпретується, не ділиться на дві частини, як це 

                                                 
2 Ось чому машинний переклад, навіть найбільш вдалий, завжди буде обмеженішим за той, що вико-
наний людиною. Машина "мислить" лише тими засобами, які в неї вклала людина. Щоб наблизитися 
до людського перекладу у всьому його ймовірному різноманітті, до машини треба вкласти таку кіль-
кість пам'яті, яке дорівнюватиме кількості пам'яті N перекладачів.  
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нерідко прийнято: коли всьому передує відбір фактів під владою традиції і смаку, а 
лише потім шукаються ключові для тлумачення фактів моменти. У своїх комента-
рях до перекладів Н. Автономова підкреслює, що кожне творіння думки є цілісний, 
а не гібридний жанр. У ньому не можна відбирати лише "важливі " і "ключові " по-
зиції. Навпаки, в будь-якій інтелектуальній праці присутня авторитетна позиція ми-
слителя, яка є значущою лише тому, що мислитель оспорює чужі заперечення і, не 
зумовлюючи перебігу полеміки, спрямовує хід викладу. Тому перекладу повинне 
передувати створення цілої монографії, в якій цей "хід" і отримує своє обґрунту-
вання. По суті, це є стратегія подвійного розрізнення: спочатку потрібно розрізнити 
ті контексти, в яких виник той або інший термін, а потім розгледіти смислові мож-
ливості терміну, виявлені інтелектуалом, що його вжив. У першому випадку ма-
ються на увазі полемічні контексти, і перекладач дивиться на ситуацію як добросо-
вісний історик, архівіст і знавець всіх обставин (що, втім, є ідеальною передумовою 
перекладу). А в другому випадку маються на увазі традиції, які живуть в самому 
слововживанні, і перекладачеві залишається лише поміркувати разом з автором. 
Такий підхід імплікує важливу тезу про те, що переклад є такою ж вербалізацією 
мислення, як і первісне текстопородження.  

Особливості перекладацьких стратегій нерозривно пов'язані з особливостями 
розуміння у філософії і лінгвістиці та сприйняття процесу розуміння перекладачем. 
Якщо інтерпретувати феноменологічний текст як процес розуміння, що викладений 
у тексті, тоді перекладач має не відтворювати те, що йому зрозуміло, не слідувати 
своєму роздуму, але весь час по-новому членувати текст і по-новому екзістенціаль-
но його проживати. Тобто, основне питання перекладу – вдумуватися і думати ра-
зом із автором та вербалізувати цей процес.   

Переклад філософської літератури – специфічне, складне завдання. Глибина і 
детальна аргументація (а у Р. Барта – натяки) та енциклопедичність такого тексту 
нерідко перетворюють мову на дуже напружену. Англійському тексту (на відміну 
від французького) не притаманна висока риторика, але не меншою мірою харак-
терний насичений термінологією стиль феноменології, який містить чимало важ-
ких для сприйняття реципієнтом синтаксичних конструкцій. При цьому фактично 
кожному філософу притаманний свій характерний стиль, який легко пізнається 
завдяки внутрішньому ритму, наявністю/відсутністю пафосу, іронії, діалогічності, 
метафоричності тощо. 

Завдання поглиблюється наявністю глибокого вертикального контексту, імплі-
цитними посиланнями, алюзіями та цитатами. Слід також враховувати небезпеку 
гри слів та мовою як такою, які є також засобами наукової аргументації у філософ-
ському тексті.  

Поряд із необхідністю вдумуватися у думку автора, важливим завданням пере-
кладача залишається збереження традицій передавання філософських понять на 
мову перекладу, що сприяє логічний спадкоємності та семантичній цілісності текс-
ту, як такого, що вписаний в певну науково-культурну систему традицію, школу, 
напрямок тощо.  



Малиновська І. В. 

 

 87 

Таким чином, навіть принцип термінологічності може бути дотриманий лише у 
тому випадку, коли перекладач спроможний мислити разом із автором, вписуючись 
в інтелектуальний контекст його епохи. В іншому випадку виникає порушення тра-
дицій, створених інтелектуальним контекстом твору. Чисельні приклади свідчать, 
що таке спотворення розповсюджено в перекладах сучасної філософської класики. 
Можна послатися на вживання специфічно авторських термінів, вигаданих пере-
кладачем, замість усталених при перекладах термінів самого Гусерля: замість мыс-
ли, направленные на объекты, перекладач вживає мысли, целящие в объекты, за-
мість бытие нового региона вживано бытие в новой области вместо, замість тер-
міну темпорализация – овремение. Sinngebung перекладається "толкование", а 
Einfellung – как "проникновение" [Автономова 2006, 93]. 

Нерідко перекладачеві не вдається адекватно передати (а може й зрозуміти) син-
таксичну складність філософського тексту, що випливає з потреб вербалізувати 
розгорнуту по площині та вертикалі аргументацію. Вдаючись до невиправданого 
спрощення, перекладач досягає лише псевдореферативності, яка межує з перекру-
ченням змісту. Так відбулось з деякими перекладами текстів засновника феномено-
логічної школи Е. Гусерля. Порівняємо два перекладу одного уривка:  

"Звичайно, феноменологічне а priori не є повним а priori психології, оскільки пси-
хофізичний зв'язок як такий має власне а priori. Проте ясно, що останнє а priori 
передбачає а priori чисто феноменологічної психології, а з іншого боку, передбачає 
чисте а priori фізичної (і, особливо, органічної) природи". 
В російському перекладі читаємо наступне: "Психофизическое имеет свое соб-

ственное, которое может быть изучено некоторой завершенной в себе психологи-
ей; это не является феноменологическим, поскольку оно не менее зависит от фи-
зической и особенно, более определенно, от органической природы" [МІФС 2006; 
Молчанов 1991, 19]. 

Очевидно, що другий переклад здійснено з порушенням синтаксичних и стиліс-
тичних норм цільової мови. Особливо невиправданим виглядає опущення латиніз-
му a priori, який в цьому контексті набуває статусу терміну і є скомпресованим до 
згустку смислу термінологічним визначенням. У повторах цієї одиниці проявилась 
її топікальне для цього висловлювання значення. В другому перекладі все це проіг-
нороване. Більше того, нечіткості тексту, його невиразності сприяє вживання при-
кметника сущностное в формі субстантиву, що не є характерним для цільової мови. 
Перешкоджає розумінню й лінійна віддаленість позначень від одиниць, які вони 
позначають. В першому, набагато більш адекватному перекладі, це успішно дола-
ється взяттям уточнення у дужки, таким чином, не розпорошуючи основну лінію 
аргументації на дрібниці.  

Феноменологічний текст не може сприйматися постачальником готових ідей, 
навпаки, він є простором розгортання думки, а переклад, який розриває таку тради-
цію, пропонує читачеві готові штампи замість логічного розгортання попередньо 
вироблених ідей. Метою адекватного перекладу є передавання того самого бартов-
ського "гулу", тобто цілісності дискурсу при обов'язковому збереженні акцентів 
термінологічного перекладу.  
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Відмовляючись від тези про презумпцію тотожності мислення автора та пере-
кладача-інтерпретатора, незважаючи на історичні та культурні відстані, що пере-
творює переклад на суто технологічну процедуру, перекладач має бути готовим до 
здійснення повного критичного осмислення спадщини автора разом із включенням 
у хід його думки і зробити домінантою перекладу слово, що мислить. 

Вже декілька десятиліть проблема розуміння в гуманітарній науці відчувається 
як вельми гостра: криза теоретичного знання у всьому світі приводить до зростання 
взаємного нерозуміння і непорозуміння в гуманітарному співтоваристві [Акуленко 
2006, 7]. Феноменологічний переклад спроможний внести суттєвий внесок у випра-
влення такої ситуації. 

 
В статье осуществлена попытка сформулировать принципы категоризации феноменологическо-

го дискурса, описания его лингво-когнитивных характеристик и анализируется специфика его пере-
вода как рационально контролируемой процедуры. Феноменологический перевод рассматривается 
как трансмодальний переход одной семиотической системы в другую при сохранении семантики.  

Ключевые слова: феноменологический дискурс, феноменология перевода, терминологический пе-
ревод, адекватный перевод, трансмодальний переход. 

 
The paper attempts to formulate the principles of categorization of the phenomenological discourse 

and describe its lingual and cognitive peculiarities. Analyzed have been the specificy of phenomenological 
translation as a rationally supervised procedure. Phenomenological translation has been postulated to be 
a transmodal transition of one semiotic system into another with the former's semantic structure remaining 
untouched.  

Key words: phenomenological discourse, phenomenology of translation, terminological translation, 
adequate translation, transmodal transition.  
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У статті розглядаються негативні наслідки лінгвістичної дискусії 1950 р. на сторінках "Правди" 

на розвиток румунського мовознавства початку 1950-х рр., що знайшло відображення в несправедли-
вих звинуваченнях у відсутності розуміння "геніальних праць Сталіна з мовознавства" видатними 
румунськими лінгвістами ХХ ст., серед яких – Александру Росетті (1895-1990), Йоргу Йордан (1888-
1986) та Александру Граур (1900-1991). 
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Постановка проблеми, актуальність. Пройшло шість десятиліть з моменту 

т.зв. "вільної дискусії з мовознавства", що розгорілася з ініціативи "батька вітчиз-
ни" на сторінках "Правди" у травні-серпні 1950 р., під час якої 20 червня з'явилася 
стаття Й.В. Сталіна "Стосовно марксизму в мовознавстві", до якої згодом додалися 
чотири "відповіді читачам", які разом склали брошуру "Марксизм і питання мово-
знавства", негайно видану мільйонними накладами й оголошену "геніальною". Як 
писала "Вечірня Москва" в траурні дні (6 березня 1953, с. 3), "класичний твір марк-
сизму-ленінізму – праця Й.В. Сталіна "Марксизм і питання мовознавства" – було 
опубліковано в Румунії румунською, угорською й німецькою мовами загальним 
накладом понад 200 тис. примірників" (на той час у Румунії проживали значні 
угорська й німецька національні меншини, однак за "соціалістичної ери" більшість 
етнічних німців емігрували на свою історичну батьківщину). Сталінські писання з 
мовознавства, як відомо, містили різку критику вчення Марра й реабілітовували 
порівняльно-історичне мовознавство ХІХ ст. Репутація Сталіна як "мовознавця" 
знайшла відображення у відомій пісні Юза Алешковського: 

Товарищ Сталин, вы большой учёный –  
в языкознанье знаете вы толк, 
а я простой советский заключённый, 
И мне товарищ – серый брянский волк.  

Як відзначає М.П. Кочерган, "теорія Марра вела мовознавство у глухий кут. Од-
нак вона була співзвучною суспільно-політичній ситуації в СРСР, тому її стали по-
ширювати адміністративним шляхом як єдино правильну. З часом з'ясувалося, що 
теоретичні положення "нового вчення" неможливо застосувати в конкретній дослі-
дницькій практиці, що викликало критику з боку мислячих мовознавців, яка закін-
чилася дискусією 1950 р. і реабілітацією порівняльно-історичного мовознавства" 
[Кочерган 2003, 126]. Доречно хочемо відзначити, що саме як фахівець з порівня-
льно-історичного мовознавства розпочинала свій науковий шлях визначний сучас-
ний український мовознавець, професор Ф.О.Нікітіна, блискуче захистивши дале-
кого 1956 р. кандидатську дисертацію на тему "Значення фонетики давньогрецької 
мови для порівняльно-історичної фонетики індоєвропейських мов".  
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У Радянському Союзі після літа 1950 р. почалися проробки й каяття "вчорашніх 
марристів" на чолі з І.І. Мещаниновим (хоча він і вийшов за межі "нового вчення 
про мову", не підтримував крайніх репресивних заходів, на відміну від Г.П. Сердю-
ченка та Ф.П. Філіна). "Брошуру вождя в умовах культу його особи було оголоше-
но геніальною працею, що відкрила новий, вищий етап розвитку радянського мово-
знавства. Викладений Сталіним текст сприймався як догма, яку не можна уточнити, 
переглянути чи творчо осмислити. Дозволялося лише цитувати цю брошуру, су-
проводжуючи голосними епітетами ім'я її автора" [Семчинский 1989, 38].  

"Передовий радянський досвід" відразу стали переймати "братні країни народної 
демократії", зокрема й Румунська Народна Республіка (проголошена 30 грудня 
1947 р., після вимушеного зречення короля Міхая). Але – duo, cum faciunt idem, non 
est idem. Своєрідне "запозичення" досвіду "старших товаришів" виявилося відо-
браженням кривого дзеркала, оскільки основний удар діячі від науки Румунської 
робітничої партії (утворилася внаслідок примусового злиття в лютому 1948 р. Ко-
муністичної й Соціал-демократичної партій) завдали у 1950-1953 рр. саме блиску-
чим фахівцям з історичного й порівняльно-історичного мовознавства – академікам 
Александру Росетті (1895-1990), Йоргу Йордану (1888-1986) та Александру Грауру 
(1900-1991); при цьому останні двоє поділяли ліві погляди ще до насильницького 
встановлення у 1945-1947 рр. сталінської моделі соціалізму в Румунії. Актуаль-
ність статті – у висвітленні теми "влада й наука", у проведенні паралелей між ра-
дянським і румунським мовознавством 1950-х років, на розвиток яких у той час 
активно впливала жорстка ідеологія.  

Метою статті є систематизація "звинувачень", які приписували румунським 
ученим адміністратори від науки в руслі сталінських лінгвістичних догм, по-
каз негативного впливу втручання тоталітарного режиму в науку, зокрема – у 
мовознавство.  

Предмет статті – стислий огляд досягнень довоєнної румунської індоєвропеїс-
тики та дескриптивізму, щоб краще збегнути всю абсурдність майбутніх наклепів 
на румунських лінгвістів-компаративістів, адже саме порівняльно-історичне мово-
знавство реабілітували сталінські праці, які відразу догматично оголосили "геніа-
льними", що шкодило мовознавству 1950-х рр. 

Об'єкт статті – праці видатних румунських лінгвістів Александру Россетті, Йо-
ргу Йордана, Александру Граура, їхня критика румунським партійним ідеологом 
Леонте Реуту, насильницька "рецепція" сталінських мовознавчих праць румунсь-
кою лінгвістикою 1950 – початку 1960-х рр., її відміннсть від радянської ідеологіч-
ної лінгвістики того часу. 

Наукова новизна дослідження, проведеного в межах роботи над дисертацією на 
здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук – перший детальний опис в 
Україні історії румунського мовознавства середини ХХ ст., негативного впливу на 
нього офіційних радянських ідеологем пізнього сталінізму, виявлення відмінностей 
у тлумаченні "єдино правильного лінгвістичного вчення" в СРСР та в соціалістич-
ній Румунії доби її першого "комуністичного вождя" Георгіу-Дежа (1945-1965; піс-
ля 1952 р. – фактичного "хазяїна" країни).  
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Характерно, що Румунію практично оминув марризм, у фундаментальній "Істо-
рії румунського мовознавства" (1978) є лише невеликий абзац: "У період 1944-1950 
румунська лінгвістика перебувала під впливом марристських концепцій, із яких 
особливо виділяються соціальна і класова зумовленість мови, її історичний форма-
ційний детермінізм, увага до семантичного аспекту. У цей період стимулюються 
вивчення й поцінування писань класиків марксизму про мову та спроби діалектич-
ної інтерпретації мовних феноменів" [Istoria 1978, 297]. Марризм офіційно наса-
джувався лише серед філологів Молдавської РСР після її утворення 1940 р., де 
І.Д. Чебану навіть стверджував, що так звана "молдавська мова" – слов'янська, і що 
процес схрещування триває. Тому після 1950 р. було піддано в дусі "геніальних 
праць товариша Сталіна з мовознавства" критиці догми "нового вчення про мову" 
Марра та його послідовників у Молдавській РСР, яким перед тим насильницьки 
втовкмачували марризм [див.: Михальчи 1951; Пиотровский 1952]. У першому но-
вері новоствореного 1952 р. журналу "Вопросы языкознания" боротьбі з "марриз-
мом" серед мовознавців Молдавської РСР і навіть Румунії приділено чимало місця.  

З наукового погляду критика ідей М.Я. Марра в Румунії була зайвою. Однак, бе-
зумовно, румунські партійні ідеологи не могли не помітити "радянської лінгвістич-
ної дискусії" та її наслідків. "Копіювалося все, що можна було скопіювати" [Frunza 
1990, 378]. 25 липня 1951 р. в газеті ЦК РРП "Scînteia" ("Іскра") з'являється редак-
ційна стаття "Pentru înflorirea lingvisticii în ţara noastră" ("За розквіт мовознавства в 
нашій країні"), в якій піддається критиці академічна наука, яка зовсім залишає поза 
увагою прикладні потреби, зокрема – необхідність реформування етимологічної 
орфографії (її замінили фонетичною 1953 р., при тому навіть назву країни – 
România – стали писати з î – Romînia, щоб розірвати зв'язок румунської мови з ін-
шими романськими). У березні й липні 1951 р. відбулися сесії АН РНР, на яких 
пролунала гостра критика А. Росетті, Й. Йордана та А. Граура, що й підготувало 
ґрунт для появи 13 червня 1952 р. доповідної записки "Щодо ворожої діяльності 
мовознавців А. Росетті, Й. Йордана та А. Граура" тодішнього головного ідеолога 
Румунської робітничої партії Леонте Реуту (Leonte Răutu, справжнє ім'я і прізвище 
– Lonea Oighenstein, народився в Бессарабії 1910 р.), що використовував псевдонім 
"Malvoglio". Розглянемо, які ж "звинувачення" закидалися визначним філологам 
(ми використовуємо матеріал газети ["România liberă", 14 травня 1999 р., с. 31]). 

Росетті в першу чергу критикується за близкість до кола короля Кароля ІІ (1930-
1940; у 1938-1940 встановив у Румунії профашистський режим королівської дикта-
тури), який назначив його директором "Королівської фундації" і той публікував (як 
і в "Журналі королівської фундації") твори багатьох модерних філософів, серед них 
– усесвітньовідомого Мірча Еліаде, названого Л. Реуту "фашистом". "Наукова по-
зиція А. Росетті цілком ідеалістична, – пишеться далі в рапорті. – Публікації в очо-
люваному ним "Лінгвістичному бюлетені" були зразками ідеалізму й космополіти-
зму. Під час антирадянської війни він опублікував дослідження про молдавську 
мову Донецького району". Як бачимо й без доведення, наскільки голослівні й без-
підставні звинувачення. Далі наголошується, що Росетті не виступав із самобичу-
ванням на засіданнях Академії наук, ніяк не відреагував на критику в редакційній 
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статті "Іскри", усіляко перешкоджав упровадженню сталінських робіт у навчальні 
програми, на власній кафедрі румунської мови "пригрів сумнівні або відкрито во-
рожі елементи", серед яких згадується й майбутній академік Йон Котяну, "провина" 
якого полягала в тому, що 1943 р., під час Другої світової війни, по закінченні мов-
но-філософського факультету Бухарестського університету, він відразу став пра-
цювати там асистентом. А. Росетті критикують і в редакційній статті "Задачи сове-
тского языкознания в свете трудов И.В. Сталина" першого номера "Вопросов язы-
кознания" (1952, №1): "Дослідження цих питань невід'ємне від критики буржуазно-
ідеалістичних теорій у цій галузі, тим більше, що деякі лінгвісти з країн народної 
демократії ще продовжують нести за собою тягар подібних поглядів. Наприклад, 
румунський академік А. Росетті у другому виданні своєї книги з теорії слова [A. 
Rossetti, Le mot. Esquisse d'une théorie générale], опублікованій 1947 р. у Бухаресті й 
Копенгагені, посиляється на твердженні Баллі та Сеше, що "будь-яка, навіть най-
простіша ідея по-суті не відтворюється; мова подає лише схематичний і викривле-
ний образ" (с.10), і запевнює, що "мова не в змозі точно відтворити дійсність, вона 
не дає цілковитої передачі дійсності, отже, мова не точна і довільна" (с. 12). Подіб-
ні ідеалістичні теорії, що відривають мислення від мови, неприйнятні для радянсь-
кого мовознавства. Показове також у Росетті зарахування мови, що зближується з 
ідеалістичними уявленнями про "логос", до духовних функцій чи діяльності, що 
відмінна від природи реально наявних речей (с. 40). У радянському мовознавстві 
вивчення й розуміння суспільних функцій мови невід'ємні від марксистського ви-
значення суті мови як специфічного суспільного явища і від марксистського висві-
тлення законів її розвитку у зв'язку з історією суспільства" [Задачи 1952, 4-5]. 

"На відміну від А. Росетті праці Й. Йордана, – зазначається далі в рефераті 
Л. Реуту, – мають певну наукову цінність, оскільки той є добрим знавцем сучасної 
румунської мови". Не міг же партійний ідеолог не зважати на "прорадянське минуле" 
вченого! Але потім акцентовано, що його дослідження "повторюють ідеалістичні 
концепції Ф. де Соссюра, повністю розкритиковані радянськими лінгвістами-
матеріалістами". Справді, Й. Йордан прийняв структуралістичний поділ на синхро-
нію й діахронію, а праці Сталіна з мовознавства "дозволяли роботу лише в межах 
порівняльно-історичної парадигми, нова ж [структуралістична – С. Л.] залишилася 
під забороною" [Алпатов 1990, 70]. Критикується вчений і за непоодинокі посилання 
на праці західних лінгвістів, у той час як радянські ідеологи в повоєнні роки нестри-
мно повторювали гасла про "маразм" і "збідніння" сучасної західної науки, за відсут-
ність праць із чітко вираженою новою "всеперемагаючою ідеологією", за "формаль-
ну" самокритику на сесіях Академії наук 1951 р. Для порівняння наведемо фрагмент 
із вище цитованої передовиці нового радянського лінгвістичного часопису "Вопросы 
языкознания": "Духовний занепад і маразм охопили ідеологічну надбудову сучасного 
буржуазного суспільства. Це знаходить пряме відображення в розвитку лінгвістичної 
науки на Заході" [Задачи 1952, 6]. Дісталося мовознавцеві й за те, що в керованому ним 
альманасі "Studii şi cercetări de lingvistică" ("Лінгвістичні студії і дослідження") в черго-
вому випуску, що побачив світ уже після появи "Марксизму і питань мовознавства", 
оминаються всі проблеми, порушені Сталіним (номер присвячено фонетиці), за недо-
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статню посадову "соціалістичну пильність" на чолі Інституту мовознавства АН Румунії 
(пригадаємо, що подібне "звинувачення" від "вождя" отримав і акад. І.І. Мещанінов). 
Згадуючи про роботу Й. Йордана в якості посла в Москві, Л. Реуту безпідставно при-
писує йому "темні справи", зокрема – "хутряну контрабанду". 

А. Грауру відразу ж дорікається за відсутність капітальних праць і зазначається 
про його "фальшиву репутацію вченого-лінгвіста", який насмілився на сесії АН Ру-
мунії заявити, що він не згодний з усіма тезами Сталіна, відмовився критично про-
аналізувати свої попередні статті й засудити "ідеалістичну школу" Соссюра, непри-
хильно поставився до редакційної статті "Scînteia" "За розквіт лінгвістики в нашій 
країні". Не оминається й часопис "Cum vorbim" ("Як ми говоримо"), у якому, за 
Л. Реуту, "значне місце займає аналіз різноманітних тривіальних слів та висловів", 
як-от: ticălos "мерзотник", putred de bogat "грошовий мішок", pleava societăţii "поки-
дьки суспільства", a-şi da arama pe faţă "показати своє справжнє обличчя", 
chilipirgiu "шахрай, дурисвіт", chiulangiu "нероба, гульвіса", servil "раболіпник", mişel 
"мерзотник" та ін.; ці "вислови", очевидно, не відповідали новим часам "розгорнуто-
го будівництва нового суспільства". Партноменклатурник фіксує, що після публікації 
сталінських праць часопис А. Граура друкує етимологічну розвідку про слово 
obraznic "нахаба; безсоромний", а в проекті нового правопису мовознавець подає на-
ступні три зразки складноскорочених слів: PCR – Partidul Comunist Român "Румунсь-
ка комуністична партія", UTM – Uniunea Tineretului Muncitoresc "Союз трудящої 
молоді", ICAS (установа, що займається прибиранням сміття). Подібна "випадковість" 
убачається й у запропонованому ряді слів на читання [i] в кінці слова: codri "дрімучі 
ліси", mîndri "горді", miniştri "міністри", ciocli "могильники, гробарники", simpli "про-
сті", noştri "наші". В останньому числі збірника "Studii şi cercetări lingvistice" (нага-
даємо, що його головним редактором був Й.Йордан) знову, як фіксує "пильне око" 
Л. Реуту, "випадково" наявні три тривіальні статті, які розміщено практично послідо-
вно (через одну) – про поняття "незаконнонароджена дитина" (рум. copilul din flori, 
букв. "дитина з квітів"), латинське слово venalis "продажний" (Urbs venalis "Прода-
жне місто", вигук нумідійського царя Югурти про Стародавній Рим) і про термін 
"прислужництво"; перші дві зі статей написані асистентами А. Росетті та А. Граура, 
а третя належить самому Грауру. "Corpus delicti" наяву. 

"Присутність Граура, Росетті та Йордана на чолі Інституту мовознавства, – під-
сумовує Л. Реуту, – а також на чолі мовознавчих кафедр, саботаж ними вживаних 
партією заходів створили основну перешкоду на шляху реорганізації наукової ак-
тивності на лінгвістичній ниві у відповідності з працями товариша Сталіна". Нас-
лідки не забарилися. Інститут мовознавства було реорганізовано, а Й.Йордан був 
звільнений з посади його директора (ним став Д. Макря [Ţugui 1999, 194-195]), 
"Bulletin linguistique" заборонено, А. Росетті та А. Граура відлучили від викладання 
"за невідповідністю" [Ioniţă 2006, 39]. А. Граур змушений був займатися самрбичу-
ванням: "Поява праці Сталіна "Марксизм і питання мовознавства" у червні-липні 
1950 р. мала дар негайного знищення туману марризму, який покривав наші очі... 
Жахливі помилки, яких я припустився під впливом М.Я. Марра, стали зрозумілими 
для всіх і для мене самого. Усе-таки я маю визнати, що протягом кількох місяців я 
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добре не усвідомлював, чим слід тепер займатися мовознавцям, я не бачив жодної 
теми загальнолінгвістичного дослідження, яке можна було б вивчати у світлі ста-
лінської теорії. Я мав відчуття, що все, що слід було б висловити, сказав 
Й.В. Сталін" [Graur 1955, 5-6]. У 2-му виданні "Studii de lingvistică generală" 1960 р. 
цього "каяття" А. Граура вже немає. Tempora mutantur!  

Невдовзі по смерті Сталіна проробки визначних румунських лінгвістів припиня-
ються, оскільки Г. Георгіу-Деж змушений був хоча б "про людське око" зважати на 
події в СРСР після ХХ партз'їзду. Але румунський партійний лідер не прийняв курсу 
Микити Хрущова на десталінізацію, заявивши: Nu avem pe nimeni de reabilitat post-
mortem ("У нас немає нікого, щоб реабілітувати посмертно") [Şperlea 2001: 155]. Як-
що в радянській лінгвістиці посилання на праці Сталіна з мовознавства зменшуються 
вже з 1954-1955 рр. (у "Вступі до мовознавства" Р.О. Будагова 1958 р. згадок Сталіна 
немає, на відміну від видання 1953 р.), чи не востаннє вони наявні в третьому виданні 
класичного підручника "Введение в языкознание" О.О. Реформатського 1960 року 
(аж у 4-му виданні 1967 р. згадок Сталіна немає), то в "Короткій історії мовознавст-
ва" А. Граура та Л. Валд перших двох видань 1961 і 1965 рр. уславлюються "заслуги" 
Сталіна у викритті марризму. Цитуємо видання 1965 р.: "У подібних умовах [марри-
зму – С. Л.] марксистське мвознавство не могло рухатися вперед. Щоб покласти край 
незадовільній ситуації, "Правда", центральний орган КПРС, відкрила 9 травня 1950 р. 
дискусію з лінгвістичних проблем, у якій взяв участь Й.В. Сталін, опублікувавши три 
статті (перша побачила світ 20 червня 1950). Ці роботи потім опублікували окремою 
брошурою під назвою "Марксизм і питання мовознавства". Цей виступ спричинив до 
цілковитого знищення марризму й розчищення місця для побудови справді маркси-
стського мовознавства" [Graur, Wald 1965, 175]. В "Очерках по общему языкозна-
нию" (1962) В.А. Звегінцева лінгвістична дискусія на сторінках "Правди" оцінюється 
набагато об'єктивніше [Звегинцев 1962, 85-86]. 

1958 р. було поновлено Й. Йордана на посаді директора Інституту мовознавства, 
на якій він працював до 1969 р., вийшовши на пенсію у 80-річному віці (всього 
прожив 98 років). Цікаво, що приблизно тоді ж Пленум ЦК РКП 22-25 квітня 
1968 р. відправив на "заслужений відпочинок" і Леонте Реуту, який "не вписувався" 
до команди Чаушеску як ставленик попереднього парткерівника. 

 
В статье рассматриваются негативные последствия лингвистической дискуссии 1950 г. на 

страницах "Правды", что негативно отразилось на развитии румынского языкознания начала 1950-х 
годов, отразившись в несправедливых обвиненных, предъявленных выдающимся румынским лингвис-
там ХХ в., среди которых – Александру Росетти (1895-1990), Йоргу Иордан (1888-1986) и Александ-
ру Граур (1900-1991), по поводу непонимания ими "гениальных работ Сталина по языкознанию". 

Ключевые слова: лингвистическая дискуссия, марризм, лингвистика и власть 
 
În articolul Discuţia lingvistică pe paginile ziarului "Pravda" (mai-august 1950) şi influenţa ei asupra 

lingvisticii române din anii 1950, scris de Sergii Luchkanyn, se vorbeşte despre consecinţele grave ale stării 
de lingvistică română după publicarea lucrării "Marxismul şi problemele lingvisticii" de I.V.Stalin. Lingviştii 
români au fost adunaţi imediat şi puşi să glorifice, în şedinţe publice şi sesiuni, geniul stalinist, în propriul 
lor domeniu de activitate, iar celebrii lingvişti români Al.Rosetti, Iorgu Iordan şi Al.Graur au fost acuzaţi de 
"lipsa de vigilenţă" în lingvistică. 

Cuvintele-cheie: discuţia lingvistică, marrismul, lingvistica şi puterea de stat.  
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ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ПРЕДМЕТНИХ ТА ОЗНАКОВИХ СЛІВ 
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канд. філол. наук, доц., докторант 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 
 
Статтю присвячено з'ясуванню особливостей вираження денотативного та сигніфікативного 

значень у предметних та ознакових словах. Здійснено аналіз різних підходів лінгвістів до потракту-
вання семантики предметних та ознакових слів. 

Ключові слова: денототат, сигніфікат, ознакові слова, предметні слова, предикативний зв'язок. 
 
Проблема вивчення ознакових слів знайшла відображення в працях як вітчизня-

них (І. Вихованець, К. Городенська, М. Плющ, М. Мірченко, А. Загнітко, О. Селі-
ванова), так і зарубіжних (А. Уфимцева, Ю. Степанов, Л. Чернейко, М. Нікітін, 
Н. Арутюнова) учених. Проте й дотепер спостерігаються суперечливі трактування 
семантики слова різних частин мови. 

У статті поставлено за мету з'ясувати особливості вираження денотативного та 
сигніфікативного значень у предметних та ознакових словах.  

Слово, як і будь-який мовний знак, має план змісту і план вираження (позначу-
ваного і позначаючого) і характеризується складною організацією своєї семантич-
ної структури. Відношення позначаючого і позначуваного пов'язані з номінацією, 
яка ґрунтується на взаємозв'язках між лексичною одиницею (знаком, позначеним) і 
реальним денотатом (позначуваним). Пізнання закономірностей реалізації цього 
зв'язку віддавна привертало увагу філософів, логіків, лінгвістів.  

У сучасній лінгвістиці значення слова розглядають як багатоярусну структуру, в 
якій взаємодіють щонайменше чотири типи сутностей: категорії реального світу, 
мислительні категорії людського пізнання, прагматичні чинники, пов'язані з цілес-
прямованим використанням мови у людській діяльності, та відношення між слова-
ми (знаками) мовної системи [Кобозева 2004, 43]. 

Уявлення про структуру лексичного значення лінгвістика отримала з логічної 
семантики, хоча впродовж століть вони були багато разів переосмислені, змінені та 
доповнені. 

З погляду логічного семантична структура слова складається з денотата, сиг-
ніфіката і конотата. У лінгвістичному потрактуванні наголошується насамперед 
на розрізненні типів значень слова, виділюваних за ступенем їхнього узагальнен-
ня. Цей поділ ґрунтується на протиставленні типів значення слова залежно від 
того, як розглядати його – абстрактно, тобто як одиницю мови, чи конкретно – як 
одиницю мовлення. 

До семантичної структури слова входять елементи таких рівнів мови, як семан-
тичний і синтаксичний. В. Левицький трактує лексичне значення слова як багато-
шаровий комплекс складників семантики: інформації про позначувані словом 
предмети і явища реальної дійсності, інформації або знання про умови комунікації 
та правила вживання його як мовного знака [Левицький 1989, 69]. 
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Денотативний шар значення у слові (позначуваний термінами денотат, екстенсі-
онал) може бути представлений або як віртуальне мовне вираження, або як актуа-
льне (референт) у мовленні.  

Традиційно у логіці денотат і сигніфікат – це предмет дійсності та поняття про 
цей предмет. Із математичної логіки в лінгвістичній семантиці взято терміни, що 
відповідають цим поняттям, – "екстенсіонал", та "інтенсіонал" (за Р. Карнапі) і "ре-
ференція" та "значення" (за У. Куайном). 

У сучасній лінгвістиці зазначена система понять була переглянута як із кількіс-
ного, так із змістового наповнення компонентів значення. 

Так, Л. Чернейко прагматичний (конотативний) шар значення пов'язує із дина-
мікою (мовленням, реалізацією), а не з фіксованим інвентарем позначуваних [Чер-
нейко 1997, 27].  

Складність становить розмежування понять "одиничність" та "загальність", як 
вираження у денотатові окремого предмета або цілого класу предметів. Таке роз-
межування дуже часто проводиться на рівні семантики: предмет – клас предметів. 
На думку вчених, складно провести таке розмежування на рівні синтактики (синта-
гматики знака в одиничному акті мовлення – його парадигматики в мові як систе-
мі), ще складніше – на рівні парадигматики ("оказіональна" – "узуальна" конота-
ція). Відмінність денотата та сигніфіката ще більше ускладнюється, якщо денота-
том є не матеріальний , а ідеальний об'єкт [Левицкий 1989, 8]. 

Відмінність денотата від сигніфіката визначають на основі зіставлення з реалією 
дійсності та рівнем діяльності людської свідомості. Предмет позамовної дійсності 
(денотат, позначене) викликає в свідомості людини відчуття – первинне значення 
людини про навколишній світ. Сигніфікат (позначуване) – це поняттєвий зміст де-
нотата (інтенсіонал), протиставлений денотату як ідеальне матеріальному, системне 
– мовленнєвому, віртуальне – актуалізованому [Селіванова 2006, 140]. 

Із структурою лексичного значення пов'язують існування слів не тільки предме-
тних (або конкретних), але й ознакових (абстрактних). Якщо предметні слова звер-
нені до навколишнього світу людини, то ознакові – до мислення людини [Арутю-
нова 1971, 185]. Модель структури значення, яка базується на протиставленні 
предметів об'єктивної реальності та мисленні людини суперечить визначенню се-
мантики слів, денотати яких належать до суб'єктивного світу. 

На думку Ю. Степанова, відмінність між конкретними та абстрактними словами 
полягає в тому, що визначення конкретних слів може бути подано за рахунок пере-
рахування ознак предмета, оскільки конкретні слова завжди мають денотатом 
окремий предмет або явище дійсності, а визначення денотатів абстрактних слів 
"завжди є тою чи тією операцією над уже відомими поняттями" [Степанов 
1981, 320]. Визначення першого типу називаються прямими. Визначення, в яких 
значення "описуються не переліком ознак, а розгортанням змісту в одне або кілька 
висловлювань, тобто словосполучень з предикацією", називаються перифрастич-
ними, або непрямими. Ю. Степанов вказує на обов'язковість синтагматичних від-
ношень між компонентами непрямих визначень [Степанов 1981, 321]. 
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І. Стернін, В. Левицький зауважують, що до непрямих визначень потрібно від-
нести не тільки дефініції з синтагматичним характером відношень між їхніми скла-
довими елементами, але й дефініції, які складаються з таких парадигматичних ря-
дів, які легко трансформуються у предикативні словосполучення, тобто висловлен-
ня. Розглядаючи протиставлення конкретних та абстрактних слів за способом їх-
нього визначення, вчені зазначають, що референтом абстрактних слів є окрема си-
туація (тоді як референтом конкретних є предмет дійсності); денотатом є клас од-
нотипних ситуацій, які об'єднані на основі відповідних ознак, а сигніфікатом – су-
купність цих ознак [Левицкий 1989, 10-11]. 

За словами Л. Чернейко, "денотат – це типізоване уявлення про клас (кількість) 
елементів матеріальної дійсності, що виступає як цілісність під відповідним іме-
нем. Саме це уявлення (денотат) – предмет гіпотетичний, що існує у просторі пі-
знання. Межі референції денотативного субстантива окреслюються відповідністю 
властивостей конкретного предмета основним властивостям предмета-класу, відо-
браженим в ознаках сигніфіката цього субстантива" [Чернейко 1997, 87].  

Денотатом багатьох субстантивів, стверджує мовознавець, є людина, наприклад, 
думка, інтелект, щастя. Десигнат таких субстантивів в одному випадку – це влас-
тивість людини, його здібність (думка, інтелект), а в іншому – складний психічний 
стан (щастя). Хоча, на думку Л.Чернейко, це вузьке розуміння денотата не є поши-
реним, воно, по-перше, пояснює, чому імена типу думка називаються предикатни-
ми (вільні синтаксичні валентності проявляють їхню глибинну акцидентальність, 
ознаковість), а по-друге, приводить до логічного сполучення терміни "денотат" та 
"клас", які активні в сучасній метамові [Чернейко 1997, 89]. Такої ж думки дотри-
мується І.Шатуновський, говорячи про референції предикатних слів, що "мають 
екстенсіонал – клас об'єктів (дійсності), яким притаманна ознака, яка відображаєть-
ся в значенні предиката" [Шатуновськиий 1996, 96]. 

Антиномія "абстрактне / конкретне" – одна із основних у філософії – у лінгвістиці 
звужується до опозиції "абстрактне / конкретне" у системі субстантива, "оцінне / де-
скриптивне" – у системі ад'єктива та "фізична / нефізична дія" у системі дієслова.  

Логіки поділяють усі поняття на види за трьома ознаками: 1) кількісна характе-
ристика об'ємів; 2) тип узагальнених предметів; 3) характер ознак, за якими уза-
гальнюються та виділяються предмети. Одну з них покладено у протиставлення 
абстрактного / конкретного: "Конкретними називаються поняття, в яких узагальне-
но самі предмети, які існують в універсумі висловлювання. Абстрактні – такі слова, 
у яких узагальнені окремі сторони, властивості, відношення предметів, які існують 
в універсумі" [ЛЭС 1990, 258]. 

На думку Лейбніца, межі видів встановлюються природою речей. Ця межа є фо-
рмою, властивістю самих речей. Особливість цієї властивості полягає в тому, що 
форма є не тільки вираженням сутності речі, а прояв її [Лейбніц 1984, 53]. Аристо-
тель вважав, що форма "швидше сутність, ніж матерія", і розумів форму як прин-
цип єднання речі, як втілення можливостей матерії [Аристотель 1978, 58]. Виходя-
чи з аналізу форми матеріальних об'єктів, Є. Рахіліна визначає правила сполучува-
ності конкретних імен із параметричними прикметниками [Рахліна 2000, 96]. 
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У сучасну лінгвістику термін "денотат" транспонувався з логіки, де він розумів-
ся як предмет, позначений власним іменем певної мови (константа або терм), або 
клас предметів які позначені загальним іменем. Проте у лінгвістиці спостерігається 
неоднозначне його трактування. 

Так, у праці "Сучасна лінгвістица: термінологічна енциклопедія" О.Селіванова 
подає кілька варіантів визначення цього терміна: "як відповідник значення, по-
значеного" (за Г. Фреге, Б. Расселом), як "відповідник референта" (у концепції 
К. Огдена й А. Річардса), що відповідає характеристиці висловлювання, нарешті, 
за кваліфікацією денотата – як "елемент екстенсіонала, що представляє клас об'-
єктів, позначених мовною одиницею і співіснує з інтенсіоналом – змістом понят-
тя, структурованою сукупністю семантичних ознак певного класу об'єктів" [Селі-
ванова 2006, 140]. Денотат як кількість об'єктів дійсності поєднує матеріальну 
субстанцію і властивості, стани, дії. Саме таке трактування денотата (денотат 
імені не тільки клас предметів, але й їхніх властивостей, дій), на думку Л. Чер-
нейко, є достатньо поширеним, хоча воно й суперечить поняттю денотата як кла-
су – сукупності об'єктів, що виділяється за спільною для них ознакою (властивіс-
тю, відношенням), яка розуміється як дещо ціле [Чернейко 1997, 37]. Властивості, 
на думку вченої, не існують у тій самій площині дійсності, в якій існують матері-
альні об'єкти, оскільки вони акциденції субстанції, а не її самостійні елементи, 
окремі тіла. Тільки свідомість з її аналітичними можливостями відокремлює влас-
тивість від його носія, для того щоб в акті предикації повернути властивість кон-
кретному предметові – референту висловлювання. 

Процесуальні / непроцесуальні властивості об'єктів узагальнюються не в класи, 
а в ознаки цих об'єктів, на основі яких класи не існують в ідеальній дійсності. Через 
це, за Л. Чернейко, не уявляється логічно послідовним віднесення імен властивос-
тей, дій, процесів, станів до денотативних імен [Чернейко 1997, 58]. А. Уфімцева 
відносить їх до підкласу ознакових імен, розряду слів, які характеризують знаки, 
куди вона включає й підкласи імен предметних [Уфімцева 1986, 83]. 

Особливе місце в ряді феноменів дійсності займають ситуації, які В. Гак запро-
понував вважати денотатами речень, оскільки ситуації – це не властивості й не дія 
предметів, а особливі "предмети" – "кванти життя". Ситуація, як визначає її В. Гак, 
є "результат координації субстанцій". Ситуації створюються такими зовнішніми 
властивостями явищ, як їхнє об'єднання у просторі та у часі. Денотатом В. Гак вва-
жає "екстралінгвістичний предмет" [Гак 1969, 57]. 

Але не кожен екстралінгвістичний предмет, на думку Л. Чернейко, пов'язаний із 
денотатом, а тільки той, у якого є ім'я (субстантив). Денотатом, продовжує авторка, 
є не окремо взятий у конкретному просторі та часі предмет, а клас предметів. Зага-
льні властивості цих предметів відображаються у диференційованих ознаках по-
няття, які структурують сигніфікат. О. Селіванова дає визначення сигніфікату, як 
"поняттєвого змісту мовного знака" [Селіванова 2006, 536]. 

Усі повнозначні слова, за Л. Чернейко, мають відношення до денотату (класу 
об'єктів матеріальної дійсності), але структурується це відношення по-різному за-
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лежно від їхнього семіологічного статусу. Для предметних слів денотат – це пара-
дигматичне вираження, що присутній у самому імені, для ознакових – синтагмати-
чне, оскільки вони є його предикатами. 

Диференціація лексичного складу на предметну та ознакову лексику зумовлена 
особливостями реальної дійсності, її структурою. "Домінуючими в реальній дійс-
ності є дві категорії: 1) категорія "предмет", річ, що має субстанціальне буття, а та-
кож і людина; 2) категорія "ознака" імплікує поняття властивості, якості, відношен-
ня, стану та ін. Отже, категорії "предметність", "предмет" як у самій природі, так і в 
свідомості людини та в її мові протистоїть більш узагальнена категорія "ознака"; 
обидві формують у класі названих слів два семіологічних підкласи – предметних та 
ознакових імен" [Кобозева 2004, 127 – 140.]. 

Предметні значення вчені потрактовують як лексичні значення, що відобража-
ють матеріальні предмети, фізичні тіла. Предметні імена, які називають матеріальні 
предмети, "містять в собі загальну категорійну ознаку предметності (не граматич-
ну, або фіктивну, а реальну)" [Кобозева 2004, 149]. 

Ознакове значення – це значення, що характеризує. Слова з ознаковим значен-
ням позначають властивості й ознаки предметів, а також відношення одного пред-
мета до іншого, а тому називаються ознаковими або непредметними, предикатними 
або предикатами [Казаріна 2007, 68]. 

Такі дослідники, як А. Уфімцева, М. Нікітін, О. Кубрякова та інші, розгляда-
ють ознакові слова як лексичну категорію, до якої належать, насамперед, прикме-
тники, дієслова та прислівники. Розподіл слів за частинами мови проводять зале-
жно від того, яка категорія є первинною – предметності чи ознаковості. Відомі 
різні підходи до вивчення ознакових слів: семіологічний (А. Уфімцева) – слова 
розрізняють за їх знаковими властивостями; комунікативний (Н. Арутюнова) – 
поділ ґрунтується на функціях слова в мовленні; ономасіологічний (О. Кубрякова) 
– в основі цього підходу лежить те, як відбувається означування об'єктів та фраг-
ментів дійсності певними частинами мови; семантичний (С. Кацнельсон, М. Нікі-
тін) – розрізняють ознакові та предметні значення, що відповідають поділу слів 
на предметні та ознакові.  

Такі лінгвісти, як Н. Арутюнова, О. Вольф, М. Нікітін, доводять, що ознакові 
слова мають лише сигніфікативне значеннях [Арутюнова 1971; Вольф 1978; Нікітін 
1988], але В. Гак, наголошує на присутності в структурі ознакових слів і денотати-
вного значення [Гак 1969, 86]. У такому разі ознакові слова, а саме, прикметники, 
важко відрізнити від предметних слів, оскільки вони також мають своє коло дено-
татів. Відмінність полягає і в тому, що предметно охарактеризувати властивість, 
якість можна лише через визначення того предмета, якому вони властиві. 

Відмінність предметних й ознакових значень, як зазначає С. Кацнельсон, відо-
бражаена у семантичній структурі слова, а саме, структурі інтенсіонала та екстенсі-
онала [Кацнельсон 1978, 155]. У структурі інтенсіонала наявний певний клас ознак. 
Так, у значенні слова зелений – категорія ознаки категорійно представлена ознакою 
якості, а емпірично – ознакою кольору. 
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За І. Шатуновським, ознаки та предмети – це "продукт розкладання одного ціло-
го. Не може бути предметів без ознак, немає ознак без предметів" [Шатуновськиий 
1996, 150]. 

Відмінність субстанціональних та ознакових значень, за словами 
С. Кацнельсона, дозволяє здійснити простий синтаксичний зв'язок між двома зна-
ченнями. У такому поєднанні реалізується елементарний процес "поєднання зміс-
тів", сутність якого полягає у тому, що ознакове значення приєднує до інтенсіоналу 
субстанціонального значення нову ознаку [Кацнельсон 1978, 42]. 

Поділ лексем на предметні та ознакові має вираження передусім на частиномов-
ному рівні. 

Предметні імена денотативні, пов'язані з предметами реального світу. Предмет-
ність – категорійне значення іменників.  

Характеризуючи ознакові лексеми, представленні передусім прикметниками, 
дієсловами, категорією стану, прислівниками дослідники наголошують, що денотат 
ознакових слів – це уявлення про властивість, стан, відношення предметів, осіб, 
явищ природи. Ознаковим словам притаманне сигніфікативне значення, вони вико-
нують семіотичну функцію, описуючи те, що у висловленні представлене іншим 
словом [Арутюнова 1971; Вольф 1978; Нікітін 1988]. Однак, розрізнення слів на 
предметні та ознакові характерне не тільки частиномовному рівню. Деякі іменники 
за своєю семантикою у структурі речення не виявляють належності до однорідної 
групи. Так, до предметних слів належать також абстрактні назви, які позначають не 
субстанції, а узагальнені поняття про ознаки, дії, процеси, стани: краса, доброта, 
ясність, навчання, туга, боязнь. 

Отже, своєрідність семантики предметних та ознакових слів обумовлюється їх-
нім функціональним призначенням, здатністю займати відповідні синтаксичні міс-
ця у структурі речення. Предметні слова представляють актанти, суб'єкт або об'єкт, 
ознакові – предикати: Микола (S) читає (P) роман (O). 

Неоднорідність ознакових значень має вияв через атрибутивні та предикативні 
зв'язки, які передбачають комбінацію ознакового слова або з дієслівною, або з 
іменною одиницею мовою. Предикатна ознака приписується предметові як окрема 
так і відокремлена від предмета, яка внутрішньо йому не притаманна. Наприклад, А 
довкола падало осіннє листя з дерев, отже, була осінь… (В.Шевчук). В атрибутив-
ному комплексі ознаку розуміють як внутрішню властивість предмета, яка вираже-
на в поєднанні зі своїм носієм: солодкий мед, ясний день, тепла ковдра. Атрибутив-
ні поєднання орієнтовані на номінацію та не становлять закінченого судження. 

Підклас дієслівно-іменних сполучень, які представлені у реченні у вигляді пре-
дикативного комплексу, відображають тип зв'язку між об'єктом та ознакою як он-
тологічними сутностями.  

У лінгвістичних студіях ХХ століття предикативний зв'язок розглядають як дво-
бічний, а предикатові (і присудкові) відводиться основна функція в реченні як ор-
ганізаційному компоненту його складу. Цю функцію як основну (первинну) вико-
нує дієслово, що позначає динамічну ознаку. Для всіх інших ознакових слів (при-
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кметників, числівників, прислівників, деяких груп іменників) функція присудка 
(вираження логічного предиката) є вторинною, що зумовлює транспозицію їх до 
класу дієслів. Відповідно названі слова можуть відігравати центральну роль у се-
мантичній структурі речення як ознакові слова. 

Семантика предиката, виступаючи основним організатором структури речення, 
постає у вигляді двох сфер: сигніфікатної (смислової, інтенсійної) та денотатної 
(предметної, екстенсійної). Сигніфікатна семантика дозволяє оцінювати предикат-
ний знак як комплекс семантичних категорій, як типізоване явище об'єктивної дій-
сності, а денотатна – як конкретний мовленнєвий комунікат, одиничну ситуацію. Ці 
сфери тісно пов'язані між собою: узагальнений семантичний знак матеріально вті-
люється в безлічі актуальних висловлювань – значення предиката реалізує себе як 
певна семантична функція. 

Отже, предметність та ознаковість як невід'ємні атрибути буття в його матеріа-
льній та ідеальній іпостасях представлені у мові на основі універсальної опозиції 
денотативно орієнтованої предметної та сигніфікативно орієнтованої ознакової ле-
ксики. Для дієслів властиві усі категорійні значення, що є необхідними для вико-
нання їхньої первинної функції – предикативної. Інші ознакові слова у їхній вто-
ринній функції (предиката) зазнають семантичної модифікації в результаті синтак-
сичної транспозиції до класу дієслів.  

 
В статье рассмотрены особенности выражения денотативного и сигнификативного значений 

предметных и признаковых слов. Осуществлен анализ различных подходов лингвистов к определению 
семантики предметных и признаковых слов. 

Ключевые слова: денототат, сигнификат, признаковые слова, предметные слова, предикат. 
 
This article is devoted to clarifying of the features of denotative and signifiсative meanings of the 

subjective and predicative words. The author analyzes different approaches of linguists to determination of 
subjective and predicative words' semantics  

Key words: denotat, signifiсat , predicative words, subjective words, predicate. 
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У статті розглянуто правобічну валентність дієслів конкретної фізичної дії в сучасній новогре-
цькій мові. Вперше в елліністиці визначено лексико-семантичні групи, лексико-семантичні підгрупи 
та лексико-семантичні ряди цього класу дієслів та схарактеризовано функції їхніх синтаксем. 

Ключові слова: дієслова конкретної фізичної дії, сучасна новогрецька мова, лексико-семантичні 
групи, синтаксеми. 

 
Актуальність дослідження зумовлено необхідністю встановлення семантично-

го наповнення дієслів конкретної фізичної дії, які є основним класом дієслів із пря-
мо-об'єктними синтаксемами.  

Наукова новизна дослідження. Лексико-семантичну диференціацію цього класу 
дієслів в сучасній елліністиці проведено вперше. 

Об'єкт дослідження – валентнісні характеристики дієслів конкретної фізичної 
дії. 

Предмет дослідження – семантико-синтаксична правобічна валентність лекси-
ко-семантичних груп дієслів конкретної фізичної дії. 

У дослідженні встановлено, що ядро предикатів дії становлять дієслова конкре-
тної фізичної дії, які класифіковано на: 

1. Дієслова на позначення зміни об'єкта: 
1.1. Лексико-семантична група (ЛСГ) дієслів, що позначають зміну екзистенції: 

об'єкт цих дієслівних предикатів створюється або знищується: 
1.1.1. Лексико-семантична підгрупа (ЛСПг) дієслів творення: 
ЛСПг дієслів творення характеризується семантичними валентностями "хто", 

"що". Семантичні функції аргументів предиката: діяч і результатив. Результатив 
на семантико-синтаксичному рівні виражено об'єктною синтаксемою, він підпо-
рядкований предикатові і стосується семантеми істоти або неістоти, що виступа-
ють як результат дії. До ЛСПг дієслів творення входять такі базові одиниці: діє-
слова, що позначають динамічні явища в рослинному світі: πετάω: Η τριανταφυλλιά 
πέταξε μπουμπούκια; дієслова з інтегральною семою (ІС) "створювати": 
κατασκευάζω, παράγω, πλαστουργώ, σχεδιάζω, σχηματίζω, φτειάχνω, χτίζω, ψήνω: 
Κατασκευάζω έπιπλα; дієслова, що групуються навколо ЛСВ зі значенням "здобу-
вати об'єкт": αρμέγω: Κάθε απόγευμα αρμέγουν το κοπάδι; дієслова з ІС "організову-
вати": ιδρύω: Ιδρύω σωματείο/εταιρεία/κόμμα; дієслова з ІС "реорганізовувати": 
ανασυγκροτώ, ανασυνθέτω, ανασυντάσσω, ανασχηματίζω: Ανασυνθέτω την εμπορική 
νομοθεσία; дієслова зі спільною семою "відновлювати": αναστηλώνω, ζωογονώ: 
об'єкт-неістота: Ο δήμος αναστηλώσει το παλιό θέατρο; об'єкт-істота: Ο περίπατος 
στην εξοχή με ζωογόνησε; дієслова з ІС "здійснювати, реалізовувати": διεκπεραιώνω, 
διενεργώ, διεξάγω, πραγματοποιώ, εκτελώ, επιχειρώ: Διεκπεραιώνω την αποστολή/την 
εντολή/την υπόθεση; дієслова з ІС "готувати": ετοιμάζω, καταρτίζω, παρασκευάζω: 
Ετοιμάζω το χώρο για τους αγώνες. 
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Дієслова ЛСПг дієслів творення керують об'єктами, вираженими іменниками, 
що належать до тематичних груп: 1) із суб'єктною синтаксемою, вираженою імен-
ником-особою: будівлі, установи, меблі, їжу тощо. У цьому випадку створення пев-
них об'єктів пов'язане з біосоціальною діяльністю людини; 2) із суб'єктною синтак-
семою, вираженою іменником-неістотою (рослиною) або надістотою (Бог): росли-
ни, світ. Процес творення в цьому випадку спрямовано на світ рослин або на кос-
мос та Землю як на елементи Сонячної системи. Дієслівна дія в цьому випадку по-
в'язана з діяльністю, що виходить зі сфери впливу суб'єкта. 

За семантико-синтаксичним наповненням до ЛСПг дієслів творення наближена: 
1.1.2. ЛСПг дієслів, що позначають конкретну трудову діяльність людини, а саме: 
дієслова, пов'язані з сільськогосподарськими роботами: θερίζω: Θερίζω σιτάρι 
/τριφύλλι; дієслова, пов'язані з рукоділлям: γαζώνω, καλαμίζω, καρουλιάζω, κουβαριάζω, 
μαντάρω, μπαλώνω, μασουρίζω, ροδανίζω: Γαζώνω τη φούστα; дієслова, пов'язані з при-
готуванням їжі: ψήνω: Ψήσαμε μπριζόλες στο τζάκι ; дієслова з ІС "висікати, обробляти 
різцем": λαξεύω, σκαλίζω, σμιλεύω: Οι διασημότεροι γλύπτες της εποχής σκάλισαν τη 
μορφή του στο μάρμαρο; дієслова з інтегральною семою "ліпити": πλάθω: 
Ο αγγειοπλάστης πλάθει τα αγγεία του με πηλό; дієслова з ІС "ліквідувати": αφαιρώ: Αν 
αφαιρέσεις ένα λιθάρι, καταρρέει όλο το οικοδόμημα. Окрема підгрупа включає лексико-
семантичні варіанти (ЛСВ), об'єднані спільною семою "ліквідувати бруд, чистити": 
ξεσκονίζω, σκουπίζω, σφουγγίζω, τινάζω, χαλώ: Ξεσκονίζω τα παπούτσια. 

Вищеназвані групи позначають дію (семантичні функції аргументів предикату – 
діяч та результатив), спрямовану на створення об'єкта назви неістоти, який таксо-
номічно належить до іменників, що позначають: одяг, їжу, назви предметів, назви 
меблів, окремих предметів інтер'єру. Деякі лексико-семантичні ряди (ЛСР) коре-
люють із ЛСГ дієслів, що описують діяльність, спрямовану на зміну стану, ознак, 
форми, цілісності об'єкта і позначають зміну об'єкта в процесі конкретної трудової 
діяльності: дієслова зі значенням "лікувати": γιατρεύω, επουλώνω, θεραπεύω, 
κουράρω, νοσηλεύω: Γιατρεύω αρρώστους. Об'єктна синтаксема цього ЛСР морфоло-
гічно репрезентована іменником-істотою. Варіативна об'єктна валентість "кого" або 
"що" характеризує дієслова, пов'язані з релігійною діяльністю: βαπτίζω, ευλογίζω, 
καθαγιάζω, προσκυνώ: Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος βάπτισε το Χριστό στον Ιορδάνη. Ο 
ιεράρχης ευλόγησε τους πιστούς. Ο ιερέας καθαγιάζει τα ύδατα την ημέρα των Φώτων. 
Προσκύνησα το λείψανο του αγίου Σπυρίδωνα / την Παναγιά . 

1.1.3. Дієслова, що називають певну фазу дії, скерованої на об'єкт: конституанти зі 
спільною семою "ініціалізація процесу": προξενώ: Η πυρκαγία προξένησε μεγάλες ζημιές. 

1.2. ЛСГ дієслів, що позначають фізичну зміну об'єкта: 
Семантичним ідентифікатором предикатів речень з дієсловами, що описують ді-

яльність, спрямовану на зміну стану, ознак, форми, цілісності об'єкта, є значення 
"кількісні та якісні зміни" у сфері об'єкта, спрямовані на об'єкт з метою його транс-
формації: 

1.2.1. Дієслова, що позначають зміну фізичних характеристик об'єкта: 
 дієслова з ІС "зміна характеристик": дієслова зі спільною семою "покращува-

ти": αναπτύσσω, βελτιώνω, εμπλουτίζω: Ο υγιεινός τρόπος ζωής αναπτύσσει γρηγορότερα 
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και το σώμα και το μυαλό των παιδιών; дієслова з ІС "погіршувати": επιδεινώνω: Το 
φάρμακο επιδείνωσε την κατάσταση του αρρώστου; дієслова з ІС "спрощувати": 
απλουστεύω: Απλουστεύω τις δουλειές του σπιτιού; 

 дієслова з ІС "зміна розміру": дієслова з ІС "збільшувати": επαυξάνω, 
επιμηκύνω, ευρύνω, μεγεθύνω, πολλαπλασιάζω: Επαυξάνω την ποινή ; дієслова з ІС 
"зменшувати": απομειώνω, ελαττώνω, κουτσουρεύω, μειώνω, περικόπτω: Μηχανισμός 
που απομειώνει τους κραδασμούς; 

 дієслова з ІС "зміна стану вологості": διαποτίζω: Η υγρασία διαπότισε τον τοίχο; 
 дієслова з ІС "зміна температури": θερμαίνω: Ο ήλιος θερμαίνει τη Γη με τις 

ακτίνες του. Το καλοριφέρ θέρμανε το σπίτι; 
 дієслова з ІС "зміна ваги": дієслова з ІС "збільшувати вагу, вантажити": 

επιβαρύνω: Ο διευθυντής του τον επιβάρυνε με επιπλέον καθήκοντα; 
 дієслова з ІС "зміна міцності": дієслова з ІС "зміцнювати": τονώνω: Με τόνωσε 

το φάρμακο που πήρα; 
 дієслова з ІС "змінювати зовнішній вигляд": дієслова з ІС "погіршувати зов-

нішній вигляд": ασκημίζω, παραμορφώνω: Αυτή η ράφη ασκημίζει όλο το φόρεμα; діє-
слова з ІС "покращувати зовнішній вигляд": з об'єктом-неістотою: αγλαїζω, 
καλλωπίζω, λαμπρύνω, στολίζω: Καλλωπίζω ένα χώρο / σπίτι ; з об'єктом, вираженим 
іменником істотою: βάφω, κουρεύω, μακιγιάρω, ξυρίζω, πουδράρω, χτενίζω з відпові-
дним імпліцитно перехідним саморефлексивним дієсловом, що позначає дію, спря-
мовану на суб'єкт дії : Βάφω τα μαλλιά μου / τα μάτια / τα νύχια / τα χείλια / το πρόσωπο 
/ Της αρέσει να βάφεται ελαφρά ; 

 дієслова з ІС "очищати, фільтрувати": ραφινάρω, φιλτράρω: Φιλτράρω λάδι για 
να αφαιρέσω ακαθαρσίες; 

 дієслова з ІС "змінювати цілісність": конституенти з ІС "різати": 
ακρωτηριάζω, διαμελίζω, κόβω, κατακόβω, κατατεμαχίζω, τεμαχίζω: Πολλά άτομα με 
κρυοπαγήματα χρειάστηκε να τα ακρωτηριάσουν. Η έκρηξη διαμέλισε τον 
πυροτεχνουργό. Дієслово κόβω в залежності від об'єкта дії має значення: "різати": 
κόβω ψωμί / την πίτα; "молоти": κόβω καφέ / κιμά, з об'єктом істотою – "зазнавати 
фізичних пошкоджень": Ένα σύρμα μου έκοψε το χέρι. Τεμαχίζω το κρέας; дієслова з 
ІС "стригти": κουρέυω: об'єкт – людина – "стригти": Στον στρατό τους κουρεύουν με 
την ψιλή, об'єкт – кущі, дерева – "підрізати": Κουρεύω συχνά το γκαζόν; конституен-
ти, об'єднані на основі спільної семи "точити": ακονίζω, ξύνω, οξύνω, τροχίζω: 
ακονίζω το μαχαίρι, οξύνω το εργαλείο, τροχίζω ψαλίδι у метафоричному вживанні 
переходять у ЛСГ дієслів інтелектуальної діяльності: ακονίζω το μυαλό μου, ξύνω 
το μολύβι με την ξύστρα, οξύνω το νου, τροχίζω τη μνήμη μου; дієслова з ІС "руйнува-
ти": γκρεμίζω, διαλύω, καταστρέφω: Γκρέμισαν το παλίο σπίτι; дієслова з ІС "розби-
вати": σμπαραλιάζω: Σμπαραλιάζω το αυτοκίνητό μου, у метафоричному вживанні: 
σμπαραλιάζω τη ζωή μου / τα νέυρα μου; дієслова з ІС "дрібнити, розтирати, моло-
ти": αλέθω, θρυμματίζω, θρυψαλιάζω, κοπανίζω, τρίβω: Αλέθω καφέ / πιπέρι; дієслова 
з ІС "наступати, натискати": καργάρω, ζουπώ, πιέζω: Η θήκη ανοίγει μόλις πιέσεις 
ελαφρά το κάλυμμα; дієслова з ІС "згинати": διπλώνω, κάμπτω: διπλώνω την 
εφημερίδα / την κουβέρτα / τα ρούχα ; дієслова з ІС "кусати" δαγκώνω: дієслово 
δαγκώνω допускає синтаксичні альтерації: одна синтаксема: Δάγκωνε την πίπα του 
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νευρικά або дві синтаксеми: Το μωρό τη δάγκωσε το χέρι. Η μηχανή / η πόρτα του 
δάγκωσε τα δάχτυλα; дієслова з ІС: κλοτσάω: Κλοτσώ την μπάλα; дієслова з ІС "псу-
вати": διαβρώνω, φθείρω: Η σκουριά διέβρωσε τα μέταλλα; 

 дієслова, що позначають зміни, що відбуваються із поверхнею об'єкта: діє-
слова з інтегральною семою "накривати": καλύπτω, σκεπάζω, στρώνω: Το χιόνι 
καλύψε την κορύφη του βουνού. У дієсловах цієї групи можливе запровадження акта-
нта, що позначає засіб, використаний як допоміжний матеріал для виконання дії: 
Καλύπτω το κεφάλι με το καπέλο. Деяким дієсловам цієї групи властиве варіативне 
керування об'єктами істотами та неістотами: Σύννεφα σκέπασαν τον ουρανό. Σκέπασε 
το παιδί καλά, να μην κρυώσει; дієслова з інтегральною семою "покривати" із аргуме-
нтами, що позначають об'єкт дії та засіб. Аргумент, що позначає засіб може бути 
інклюзованим у семантику дієслова: ασφαλτοστρώνω: Ασφαλτοστρώνω (με άσφαλτο) 
την πλατεία [248, с.204], επιχαλκώνω (με επίστρωση χαλκού), επιχωματώνω 
(συσσωρεύω ποσότητες χωμάτων): Επιχωματώνω σκάμμα/έλος/απορρίμματα, 
κεραμιδώνω (με κεραμίδια), λιθοστρώνω (με πέτρες): Λιθόστρωσαν την αυλή, μπακιρώνω 
(με χαλκό): Μπακίρωσα τα κιούπια, πλακοστρώνω (με πλάκες): Δεν έχουν πλακοστρώσει 
ακόμα τα πεζοδρόμια, χαλκιώνω (με χαλκό), χαλικοστρώνω (με χαλίκια): Χαλικοστρώνω 
έδαφος/δάπεδο/δρομάκι або синтаксично репрезентованим: αλείφω, ατσαλώνω, 
γανώνω, επιχωματώνω, λαδώνω, λιπαίνω, πασπαλίζω, χρυσώνω: Αλείφω με βούτυρο το 
ψωμί, με λάδι το ταψί, με κρέμα το πρόσωπό μου, με ιώδιο την πληγή; дієслова з інтегра-
льною семою "обгорнути": αμπαλάρω, τυλίγω, φασκιώνω: Μετακόμιζε κι έπρεπε 
ν'αμπαλάρει όλο του νοικοκύριο. 

 конституенти з ІС "приводити у відповідність, регулювати": κουρτίζω, 
ρεγουλάρω, ρυθμίζω, τακτοποιώ: Κουρτίζω ρολόι/ παιχνίδι; 

1.2.2. дієслова з інтегральною семою "змінювати стан": дієслова з інтегральною 
семою "змінювати фізичний стан": дієслова з інтегральною семою "тренувати": 
ασκώ, εξασκώ – об'єкт – іменник-особа: Ασκώ το μαθητή στην ορθογραφία / το 
στρατιώτη στην αντοχή / το σώμα μου. Дієслово ασκώ вживається також як компонент 
сталого дієслівно-субстантивного виразу: ασκώ πίεση – πιέζω, ασκώ επίδραση – 
επιδρώ, ασκεί κριτική – κριτικάρει, ασκεί πολιτική – πολιτεύεται, ασκεί τη δικηγορία – 
δικηγορεί: Ασκεί πίεση στον δήμαρχο, για να του επιτρέψει να κτίσει. Ασκεί δριμεία κριτική 
κατά των υπευθύνων. Об'єкт – іменник-тварина: εκγυμνάζω: Εκγυμνάζει σκύλους; діє-
слова з ІС "змінювати фізіологічний стан": κατακουράζω, καταπονώ, κουράζω: Με 
κατακούρασαν σήμερα τα παδιά μου; дієслова з ІС "полегшувати": διευκολύνω, 
ευκολύνω: Η πρωτοβουλία σου κάθε άλλο παρά ευκολύνει τα πράγματα; дієслова з ІС 
"погіршувати": δυσχεραίνω: Οι συνεχείς χιονοπτώσεις δυσχεραίνουν τη συγκοινωνία; 
дієслова з ІС "присипляти": αποκοιμίζω, κοιμίζω: Η ανιαρή παράσταση μας αποκοίμισε 
όλους; дієслова, пов'язані з містичною діяльністю: "чарувати": γοητεύω, μαγεύω: 
Γοητεύει τα φίδια. Μάγεψε το κοινό με τη μουσική του; "наводити пристріт": βασκαίνω, 
ματιάζω: Μου βάσκανε το παιδί / τα λουλούδια; 

1.3. ЛСГ дієслів, що позначають зміну розташування об'єкта в просторі: 
1.3.1. дієслова з інтегральною семою "змінювати локалізацію": ανασηκώνω, 

ανεβάζω, απιθώνω, αποθετώ, βάζω, βγάζω, εξακοντίζω, θετώ, καταθέτω, κατευθύνω, 
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κρεμάω, μετακινώ, μετατοπίζω, μεταφέρω, οδηγώ, στήνω, τοποθετώ: Ανασήκωσε λίγο το 
φόρεμά της .  

1.3.2. ЛСПг дієслів, що позначають систематизацію, зокрема: 
1.3.2.1. Спільну локалізацію: дієслова з ІС "з'єднувати, збирати частини цілого": 

συναρμολογώ, συνδέω, συνθέτω: Συναρμολογώ όπλο/μηχάνημα/συσκευή/εξάρτημα/ 
αεροπλανάκι; дієслова, що групуються навколо ЛСВ зі значенням "об'єднувати (з 
об'єктом істотою)", "збирати (з об'єктом неістотою)": αναμαζώνω, συγκεντρώνω, 
συνάγω: Αναμάζωξαν οι μάνες τα παιδιά τους; ЛСР включає в себе ЛСВ, що групу-
ються навколо дієслова зі значенням "змішувати об'єкти": ανακατώνω, αναμιγνύω: 
Ανακατώνω χρώματα; ЛСР з ІС "застосовувати": μεταχειρίζομαι, χρησιμοποιώ: 
Μεταχειρίστηκε το πριόνι για να κόψει τα ξύλα. 

1.3.2.2. Роздільну локалізацію: дієслова з ІС "викидати": βγάζω: Βγάζω τα έπιπλα 
στο δρόμο. Слід зазначити, що дієслово βγάζω може варіативно приймати синтаксе-
му в знахідному відмінку або дві синтаксеми у знахідному та родовому відмінках: 
Τον έβγαλαν από το σπίτι [248, с.247] – Його вигнали з дому. Μου έβγαλε δύο δόντια 
[248, с.247] – Мені видалили два зуби; дієслова з ІС "виганяти, виключати": 
απελαύνω, αποκλείω, απωθώ, διαγράφω, διώχνω: Η κυβέρνηση απέλασε τον ξένο 
διπλωμάτη εξαιτίας των προκλήσεων της χώρας του. Дієслова цього ЛСР керують імен-
никами, що переважно позначають істоту-особу; дієслова з ІС "переселяти": 
εκτοπίζω, μετοικίζω: Οι Τούρκοι εκτόπισαν πολλούς στα βάθη της Ανατολίας; дієслова з 
ІС "відділяти, відокремлювати": αφαιρώ, απομονώνω, αποσπώ, αποσυνδέω, 
αποχωρίζω, διαλύω: Αφαιρώ ποσόν/δυνατότητα/την εξουσία/την περιουσία/τη ζωή; діє-
слова з ІС "міняти": αλλάζω, αντικαθιστώ, μεταβάλλω: Αλλάζω τα σεντόνια του 
κρεβατιού; дієслова з ІС "обмежувати": αναχαιτίζω, περιορίζω, περιστέλλω: Οι 
πυροσβεστικές δυνάμεις πέτυχαν να αναχαιτίσουν τη φωτιά. 

1.3.2.3. ЛСПг дієслів переміщення в просторі: дієслова, що позначають спрямова-
ний рух: слід зазначити, що у сучасній новогрецькій мові дієслова "бігти" та "швидко 
везти будь-кого" позначені однією лексемою τρέχω: Τρέχει σαν λαγός – Бігає як заєць 
та Νυχτιάτικα τον έτρεχαν στο νοσοκομείο – Вночі його привезли до лікарні. Також "іти" 
та "проводжати, вести, нести": Πάω στο σπίτι μου – Йду додому. Θα σε πάω έως το σπίτι 
– Я тебе проводжу додому. Τον πήγαν με φορείο – Його принесли на ношах; дієслова з 
інтегральною семою "спонукати до руху, гойдати": δονώ, πάλλω, σείω: Δονώ τις χόρδες 
μουσικού όργανου; дієслова з інтегральною семою "рухи під час прийому їжі": γλείφω, 
δαγκώνω, πιπιλίζω: Έγλειψε το πιάτο/ τα δάχτυλα/ τα χείλια; дієслова з ІС "гризти": 
γριτσανίζω, ροκανίζω, τραγανίζω: Γριτσανίζω ένα παξιμάδι. 

1.4. Дієслова, що позначають зміну посесивних відношень (дієслова володіння, 
позбавлення й передавання, присвоєння й отримання): дієслова з інтегральною се-
мою "давати": χορηγώ: Η τράπεζα χορηγεί στεγαστικά δάνεια; дієслова з інтегральною 
семою "посилати": дієслово στέλνω має такі синтаксичні альтерації: одна синтаксе-
ма: στέλνω γράμμα, τηλεγράφημα / συγχαρητήρια; дві синтаксеми: об'єктна та адреса-
тна, виражена прийменниково-іменниковою конструкцією: Στέλνω τα παιδιά στη 
γιαγιά, та з родовим відмінком для усного повідомлення: Μου έστειλε χαιρετισμούς με 
τον αδελφό του; дієслова з інтегральною семою "повертати": επιστρέφω, γυρίζω: 
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Επέστρεψα τα βιβλία / τα δανεικά; дієслова з інтегральною семою "приймати": 
αποδέχομαι, δέχομαι, παίρνω: Αποδέχομαι την πρόσκληση/ την πρόταση/ το χαρακτηρισμό; 
дієслова з інтегральною семою "одержувати": αποκτώ: Αποκτώ περιουσία/δόξα/φήμη/ 
γνώσεις/ κακές συνήθειες; дієслова з інтегральною семою "привласнювати": απονέμω, 
ιδιοποιούμαι, οικειοποιούμαι, σφετερίζομαι: Απονέμω τιμές/ βραβείο; дієслова з інтег-
ральною семою "орендувати": νοικιάζω. У сучасній новогрецькій мові та сама лек-
сема вживається на позначення "здавати в оренду" і "орендувати". Розрізнення мо-
жливе лише у контексті: Νοίκιασα ένα διαμέρισμα. Νοίκιασα το διαμέρισμά μου σε μια 
οικογένια. Визначальну роль зазвичай має синтаксема, що вживається на позначення 
особи, на яку спрямована дія; дієслова з інтегральною семою "вибирати": επιλέγω, 
προτιμώ: Η επιτροπή επέλεξε τρεις υποψηφίους για την κάλυψη των κενών θέσεων. 

2. Дієслова конкретної фізичної дії у сфері міжособистісних стосунків: 
 дієслова, що позначають фізичне покарання: дієслова з ІС "бити": βαρώ, δέρνω, 

μπατσίζω, ξυλίζω, ξυλοκοπώ, ραπίζω, τουλουμιάζω, χαστουκίζω, χειροτονώ: Βάρεσε το 
παιδί άσχημα; дієслова з інтегральною семою "мучити": βασανίζω, σακατεύω, 
ταλαιπωρώ: Τον βασάνιζαν για να ομολογήσει; дієслова з інтегральною семою "карати": 
πιλατεύω, τιμωρώ: Με πιλάτευε πολλή ώρα; дієслова з інтегральною семою "позбавляти 
життя": σκοτώνω, σταυρώνω, πεθαίνω: Το αυτοκίνητο σκότωσε το σκύλο / ένα διαβάτη; 
дієслова з інтегральною семою "паплюжити": βεβηλώνω, μιαίνω: Βεβήλωσαν την αγία 
Τράπεζα / τη γιορτή / τη μνήμη του νεκρού; дієслова з інтегральною семою "перешко-
джати": ματαιώνω: Η ετοιμότητα μας ματαίωσε τα σχέδια των αντιπάλλων. 

Матеріал дослідження засвідчує, що обов'язковими для цього класу дієслів є ак-
тантні значення виконавця дії і прямого об'єкта, найчастіше штучного предмета. 

 
В статье рассматривается валентность глаголов конкретного физического действия современ-

ного новогреческого языка. Впервые в эллинистике выделены лексико-семантические группы данного 
класса глаголов и охарактеризованы функции их синтаксем. 

Ключевые слова: глаголы конкретного физического действия, современный новогреческий язык, 
лексико-семантические группы, ситнаксемы. 

 
The article observes lexic-semantic variants of different subgroups of the verbs of concrete physical 

action and function of their objective syntaxemes in Modern Greek. 
Key words: verbs of concrete physical action, Modern Greek, lexic-semantic groups, syntaxemes. 
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СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ  
З ПРЕДИКАТИВАМИ ФАТАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ 

 
Тимофєєва Ірина Сергіївна, 

ст. викл. 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

 
У статті розглянуто семантико-синтаксичну структуру речень з предикативами фізичного 

стану особи, які подаються через поняття фатальності.  
Ключові слова: предикат, трансцендентність, фатальність, семантика, синтаксис, структура 

речення.  
 
Сучасна лінгвістика досліджує речення у багатьох аспектах: такі науковці, як 

І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, Н.В. Гуйванюк, С.Я. Єрмоленко, А.П. Загнітко, 
Н.Л. Іваницька, В.І. Кононенко, В.М. Русанівський, К.Ф. Шульжук; Т.Б. Алісова, 
Й.Ф. Андерш, Н.Д. Арутюнова, В.В. Богданов, В.Г. Гак, Г.О. Золотова, О.В. Па-
дучева, Ю.С. Степанов, Н.Ю. Шведова та ін., звертаються до семантичного аналізу, 
зокрема відношення речення до позамовної ситуації, що ним позначена. Відправ-
ною точкою дослідження семантичної структури речення є вивчення предиката як 
організаційного компонента, який зумовлює наявність інших компонентів і визна-
чає їх семантичні функції. Метою статті є вивчення семантико-синтаксичної стру-
ктури висловлювання з предикативами фізичного стану особи, які є поданими через 
концепт фатальності. 

Висловлювання, що виражають фізичний стан людини, може набувати експліцит-
ного або імпліцитного вираження. Експліцитність / імпліцитність модусного преди-
катива на позначення фізичного стану особи дає підстави для виділення двох типів 
висловлювань: 1. Прямі висловлювання – конструкції, у яких предикатив на позна-
чення фізичного стану особи виражається лексично. Наприклад: Прийшла вчора уве-
чері телеграма. В Ростові тяжко захворіла її [Світлани Кирилівни] сестра… 
(В. Козаченко). 2. Непрямі висловлювання – конструкції, структура яких не містить 
лексичних показників значення фізичного стану і призначена виражати інший тип 
змісту. Наприклад: А весь дім у них завалений книжками і в квартирі важко дихати 
від пилюги (І. Роздобудько). Можна стверджувати, що репрезентація фізичного стану 
створюється у взаємодії лексичного та синтаксичного рівнів мовної системи.  

Формування семантики стану у структурах без лексичного показника цього зна-
чення усвідомлюється як актуальне, таке, що відповідає сучасним уявленням про 
асиметричність, відносну самостійність форми та змісту висловлювання. Водночас 
видається важливим виділення синтаксичних структур, що становлять центр систе-
ми висловлювань на позначення фізичного стану особи. У цьому аспекті найбільш 
продуктивними виявляються структури, побудовані за схемою безособових речень. 
Наприклад: прямі висловлювання: Вірити занадто боляче (І. Калинець); непрямі 
висловлення: Ліси шумлять. Не спиться (Л. Костенко).  

Аналіз подібних конструкцій дає змогу простежити органічний зв'язок суб'єкти-
вного значення фізичного стану та безособової семантики. Безособовість постає як 
загальне синтаксичне значення, зокрема як семантика структурної схеми односкла-



Тимофєєва І. С. 

 

 111

дних речень, що позначають дію або стан, незалежні від їх творця чи носія. Це зу-
мовлено тим, що на граматичному рівні облігаторним компонентом структурної 
схеми безособових конструкцій є безособове дієслово або дієслово-зв'язка в безо-
собовій формі, якою є форма 3-ї особи однини дійсного способу теперішнього чи 
майбутнього часу або середнього роду однини минулого часу чи умовного способу. 
Наприклад, речення У голові паморочиться / Йому сумно експлікують фізіологіч-
ний та емоційний стани експерієнсива, незалежні від його волі, бажання. Він постає 
пасивним носієм стану, який не спроможний змінити. Носій певного стану сприй-
має його як неминучий, невідворотний. Можна припустити, що форма цих конс-
трукцій продукує специфічний зміст, пов'язаний із фатальністю. Фатальність пара-
лізує волю людини, робить її бездіяльною, унеможливлює втручання в хід подій. 
Усвідомлення фатальності події провокує осмислення неможливості реалізації су-
б'єктом його волі. Наприклад: У голові паморочиться імплікує "Незважаючи на моє 
бажання бути здоровим, я змушений терпіти стан, впливу на який я не маю. Стан, у 
якому я перебуваю, суперечить моїй волі. Він мені нав'язаний. Отже, я не можу йо-
го змінити. Від мене нічого не залежить". Неможливість як усвідомлення паралізо-
ваної волі також певною мірою пов'язана з фатальністю. Адже людина схильна 
вважати себе активним творцем дійсності, і для її відмови від активної діяльності 
потрібні вагомі підстави. Такою, зокрема, є визнання, усвідомлення фатальності. 
Наприклад: А хто не знав безсоння по ночах? Воно, як біль, не раз людину скрутить 
(С. Пушик), тобто кожен, хто зазнає страждань від безсоння, сприймає стан як не-
відворотний, невідхильний, отже такий, що не підлягає змінам. 

Значення, що твориться структурною схемою безособових конструкцій, позна-
чається на характеристиці суб'єкта безособових висловлювань. Він є пасивним уча-
сником дій, процесів чи носієм станів, що від нього не залежать. Пасивність суб'єк-
та у безособових реченнях маркується формами непрямих відмінків [див.: Кокори-
на 1979, 49]. Наприклад: Марії не спиться (І. Вільде) – суб'єктна лексема Марія 
вжита у формі давального відмінка. Мене серце пече. А мій голос німіє (С. Пушик) 
– суб'єктна лексема я вжита у формі знахідного відмінка. Його [Юрка] палило вог-
нем (В. Козаченко) – суб'єктна лексема він вжита у формі родового відмінка. [На-
дійці сподобалися] … його героїчні зусилля будь-що не показати, що йому боляче 
(В. Козаченко) – суб'єктна лексема він ужита у формі давального відмінка.  

Позиція суб'єктної лексеми може бути не заміщена. Наприклад: Нині радість на 
серці, А завтра – біль! Нині – мир на душі, А завтра – бій! (С. Пушик). Як правило, 
незаміщеною є позиція узагальненого суб'єкта, наприклад: Події на Чорнобильській 
АЕС – Тривожний дзвін – у жилах кров холоне (С. Пушик). Саме "відсутністю вка-
зівок на суб'єкт виражається узагальнено-особове значення, коли нейтралізуються 
протиставлення (я – ти – вона; тепер – до – після; тут – не тут) і мають місце зна-
чення "всі, будь-хто" для персоналізації, "завжди" – для часової і "всюди" – для 
просторової локалізацій" [Вихованець 1993, 84]. Наприклад: І раптом дощ. І злива. 
І гроза. Гармат не чутно від ударів грому (Л. Костенко). Такі конструкції репрезе-
нтують узагальнене значення на позначення неможливості реалізації в дійсності 
волі суб'єкта чи зміни певного стану справ. Констатована неможливість постає як 
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наслідок узагальнення досвіду багатьох людей, а отже, сприймається носіями мови 
як незаперечна істина, що не підлягає сумніву. Таким чином, осмислення зв'язку 
суб'єктивного значення фізичного стану особи із семантикою безособовості виявляє 
зв'язок семантики стану із семантикою узагальнення.  

Отже, семантика структурної схеми безособових речень органічно пов'язана, про-
вокує суб'єктивне значення фізичного стану експерієнсива. У прямих висловленнях, 
побудованих за схемою безособових речень, це значення виражається певними лек-
семами. Водночас у непрямих висловленнях, де їх немає, формування семантики фі-
зичного стану зумовлене специфічним лексико-семантичним наповненням предикат-
ної позиції. Відповідно виділяються безособові конструкції, предикатні позиції яких 
заповнюють: 1) лексеми на позначення фізичних станів (хворіти, бути здоровим й 
под.). Наприклад: … в мене ще більше серце болить; Почувала вона себе абсолютно 
здоровою, нічого в неї не боліло, серце вистукувало, як механізм доброго годинника, 
язик був чистенький і рожевий, горло теж, а голова свіжа, як після літньої купелі 
(В. Козаченко). Суб'єктивне значення негативного фізичного стану можна визначити 
як наявність такого стану справ, який блокує здійснення (запобігає реалізації) волі 
суб'єкта, наприклад: Піт котився з нього градом, голова палала, а по плечах ходив 
мороз (Р. Федорів); 2) станів психофізіологічного неспокою ((не) спиться, (не) ле-
житься, (не) сидиться й под.). Наприклад: Мені в ту ніч чогось не спалось; В отаку 
місячну ніч не лежиться на верблюдосхожому ліжкові, [коли в грудях хор соловей-
ків співає] (В. Винниченко); Щосуботи, по роботі, не сидиться паруботі; Чогось 
уже не п'ється одному (Л. Костенко); 3) лексема не дано / не судилося. Наприклад: 
Він знав таке, що нам не дано знати (Леся Українка); 4) дієслівна екзистенційна ле-
ксема (не) бути з обов'язковим об'єктним поширювачем у формі родового відмінка. 
Наприклад: Нема кінця учепистій біді (Л. Костенко).  

Стани психофізіологічного неспокою, на позначення яких вживаються преди-
катні лексеми не спиться, не лежиться, не сидиться, не співається тощо, 
Н.Д.Арутюнова визначає як неконтрольовані, зауважуючи, що вони – "самодоста-
тні, не залежні від людини" [Арутюнова 1999, 806]. Самодостатність, незалеж-
ність від людини тяжіють до тієї ж фатальності. Фатальність полягає у тому, що 
людина хоче і намагається реалізувати свою волю (досягти бажаного стану), але, 
незважаючи на все, їй це не вдається. Наприклад: Дощі пройшли – замучило спе-
котою (Л. Костенко). Експерієнсив змушений визнати неможливість досягти ба-
жаного стану, фатальну зумовленість ситуації. Отже, лексико-семантичне оформ-
лення підтримує те загальне значення фатальності, що творить семантика струк-
турної схеми безособових речень. 

Специфіка таких безособових речень, як стверджує Н.Арват, особливо яскраво 
виявляється у порівнянні з двоскладними реченнями з активним суб'єктом – аген-
том: "Рисакову не сидиться на місці. Його руки весь час у русі / Рисаков не си-
дить на місці. В безособовому реченні виражається певний стан людини, яка че-
рез сильне душевне хвилювання не може спокійно сидіти на місці, ця тривога і 
хвилювання виражаються в рухах рук. Отже, ми розуміємо, що людина все ж си-
дить, а не встає і ходить. Друге речення виражає, навпаки, саме те, що людина не 
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сидить, а встає і ходить. Особові речення виражають конкретну дію чи стан 
(Я працюю; Я не сплю). Безособові речення – завжди стан з відтінком мимовіль-
ності, неусвідомленості" [Арват 1965, 74]. 

Незмінна дієслівна форма не дано / не судилося у предикатній позиції безособо-
вих конструкцій наштовхує на думку про суб'єкт подання – силу, яка не виражаєть-
ся прямо, але мовець може мислити джерелом такого подання "щось трансценден-
тальне, з чим зв'язані поняття Долі, Закону, Бога" [Вихованець 1993, 110]. Такі без-
особові речення виражають неможливість здійснити певні дії, процеси, досягнути 
якогось стану з огляду на невідому вищу силу, яка стоїть на перешкоді їх реалізації. 
Людина не може перебрати на себе функцію сили, яка стоїть на перешкоді реаліза-
ції її волі, і капітулює. 

Сполучення "заперечне дієслово зі значенням буття + віддієслівний дериват у 
формі родового відмінка", що заповнюють предикатну позицію безособових 
конструкцій, усвідомлюються як напівусталені. Наприклад: Немає порятунку; 
Немає здоров'я; немає спокою; немає сну; немає заміни тощо; пор.: Немає книги; 
Немає квітів; Немає людей тощо. Загальне значення сполучень із заперечним діє-
словом зі значенням буття і віддієслівним дериватом можна визначити як невід-
воротність, крайню межу стану справ, що знову ж таки пов'язане з фатальністю, 
неможливістю змінити ситуацію. Загальне значення таких сполучень корелює із 
семантикою структурної схеми безособових конструкцій, де вони вживаються. 
Пор.: І Дух сказав: – Великий муж Богдан. Та врятувати край свій не судилось 
(Л. Костенко) – "йому [Богданові Хмельницькому] не дано / не призначено / не 
судилось врятувати свою землю". У сполученнях із заперечною екзистенційною 
лексемою та віддієслівним дериватом теж можна простежити наявність невідомої 
вищої сили, з якою асоціюються Бог, Закон, Доля, як специфічної перешкоди для 
реалізації дії, процесу, досягнення стану.  

Отже, зв'язок суб'єктивного значення фізичного стану та безособовості опосере-
дкований осмисленням статусу фатальності. Водночас специфічне лексико-
семантичне наповнення предикатних позицій підтримує семантику структурної 
схеми безособових речень, стабілізуючи вираження у їхній структурі суб'єктивного 
значення стану. Безособові конструкції є центром системи висловлювань на позна-
чення фізичного стану особи. Пристосованість безособових речень до вираження 
семантики стану пояснюється, по-перше, семантикою їх структурної схеми, по-
друге, специфікою лексико-семантичного наповнення предикатних позицій. Сема-
нтика структурної схеми, що постає як реалізація в дійсності станів, процесів, які 
не залежать від волі людини, обтяжена фатальністю. Усвідомлення фатальності 
вказує на неможливість змінити хід подій. Лексико-семантичне наповнення безосо-
бових конструкцій здатне підтримувати, конкретизувати загальне значення фаталь-
ності і тим самим бути чинником, релевантним для формування суб'єктивного зна-
чення фізичного стану експерієнсива. 

Безособові речення заслуговують на комплексне вивчення, у рамках якого роз-
глядається й проблема елімінованого суб'єкта. Відомо, що не всі безособові конс-
трукції здатні утворювати конгруентні особові на кшталт Йому неспокійно. – Він 
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неспокійний. Простежується відсутність смислової близькості між конструкціями у 
парах типу Йому холодно. – Він холодний.  

О.О. Потебня вважає доцільним повернутися до історичних вірувань українців 
щодо потойбічної сили, яка спричиняє певний стан. Поняття безсуб'єктність, безо-
собовість, impersonalitas, тобто невизначеність особи О.О. Потебня тлумачить як 
відсутність при предикаті визначеного, певного, зазначеного суб'єкта та наголошує 
на похідності поняття [Потебня 1968, 317-380]. Визнанням двоїстості, множинності 
субстанцій пояснюється стан хворого, до якого залучається "воля хвороби, як особ-
ливої сутності, що знаходиться у хворому: "не хворий примхливий, а біль", "сама 
хвороба скаже, чого схоче" (В.І. Даль) [цит. за: Потебня 1968, 319]. Наприклад: Жі-
нка [удавано хвора] почне кричати: "Ой пробі, очіпка хочу! Очіпка по вишневій зе-
млі з зеленими розводами! Пробі, такого хочу, як на дячисі!.." "Та купуй, Охріме 
(говорить знахарка), купуй мерщій! Бач, чого лихоманка забажала? Поставляй їй 
усе, а то щоб до вечора не вмерла". – Побіг Охрім, купив, подає жінці. Тут лихо-
манка, як побачить очіпок, та як стрясне болящу, що насилу улежить; а далі й 
почне стогнати та охати, й ледве каже: "Коли-б ще мині… тепер… та п'ять 
кіп… то-б я й устала!.. Тут жінка стогне та бажа, а тут знахарка нападаєтця, 
щоб давав мерщій, щоб лихоманка, гроши побачивши, зовсім відійшла від неї." 
[цит. за: Потебня 1968, 319]. Таким чином, хвороба персоніфікується. Замість одні-
єї людиноподібної істоти, що спричиняє хворобу, вигадується безліч трясць, лихо-
манок, чортів, шайтанів (в українців, на відміну від іншомовних контекстів, під 
шайтанами / шейтанами розуміємо духів предків).  

Отже, за О.О. Потебнею, причиною виникнення грому й под., а також фізичного 
стану особи є субстанціальність. Наприклад: … довкола все щось блимало й кади-
лось (Л. Костенко); Щось незбагненне, гаряче, гостре і нестерпно непереборне 
пронизало Надійці все тіло від кінчиків пальців на ногах до кінчиків волосся на го-
лові. Щось струснуло її зсередини, шугнуло в голову і засліпило (В. Козаченко). 
Іншими словами, людині легше вірити у присутність міфічного, так званого чогось, 
що над нею владне, що нею оволодіває, її охоплює, бере. Пор.: (не) бере сон / 
смерть / куля / охота / страх / сум (+ N4): Його нічого не бере. Наприклад: Білий 
каптар [снігова людина] чорною шерстю вкритий. Не зазирай, господине, йому в 
лице. Куля його не бере, господарю, тож не лаштуй рушницю (Г. Яновська); Ой не 
спиться, не лежиться, і сон мене не бере (укр. нар. пісня). В останньому прикладі 
йдеться про персоніфікацію сну [див.: Кононенко 1996, 200-202]. Пор. також: Ой 
ходить сон коло вікон, А дрімота коло плота, Питається сон дрімоти: Де ти бу-
деш ночувати? Там де хата тепленькая, Де дитинка маленькая, Там я буду ночу-
вати, Дитиночку колихати (укр. нар. колискова). Про тремтіння, розм. дрижаки, 
дриґоти, говорять: дрож проймає (+ N4), у дрож кидає (+ N4), дрож / лихоманка / 
хвороба й таке інше нападає / находить / бере й под. Імперативність конструкцій з 
предикативами стану імплікує негативне побажання, радше прокляття, наприклад: 
Щоб тебе різачка попорізала. Щоб тобі добро було [Прислів'я, приказки та повір'я 
українського народу 2008]. Немає такої сфери в житті українців, яка б не знайшла 
відображення в народних прислів'ях і приказках. У них яскраво відтворений не 
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тільки характер, але й побут, звичаї, уподобання, те, чим сповнене людське буття, в 
тому числі й ставлення до здоров'я.  

Не до кожної подібної безсуб'єктної конструкції можна добрати еквівалентну 
суб'єктну. Проте на рівні глибинної семантики кожна суб'єктна конструкція перед-
бачається безсуб'єктною. Усунення міфічного суб'єкта відбувається через повір'я 
українців про те, що "за віри у силу слова відомих ворожих людині демонічних 
сутностей не варто згадувати" [Потебня 1968, 322]. Пор.: за серце / душу / живіт 
бере / хапає або підкотило, звело, підступило, посудомило, скрутило, зігнуло, стис-
нуло, перекосило, продуло, підвело, рознесло, роздуло, розперло, найшло. Наприклад: 
Ідучи з чергової новокаїнової блокади, я опирався на паличку і витирав сльози: – 
Схопило? – перестріла мене сусідка Ліза. – Ой, не питайте! (П. Добрянський); – 
Продуло, причина ясна, – полоскотала мене за п'яту сусідка Ліза (там само). Та 
навпаки, з позитивною оцінкою стану: відпустило (+ N4), полегшало (+ N3), пор.: 
"як рукою зняло". Наприклад: Мене нудить. Мені полегшало. …На гадку про це 
трагікомічне видовище мене й саму нудить… (О. Забужко); Чи тобі полегшало, 
що на мене пальцями тицяють від Дніпра аж до Віслу, що Гелена підбитою пти-
цею побіч тебе на воротях повисла?!.. (Л. Костенко). 

Суб'єктна конструкція Лиха година (+ N4) принесла переходить у безсуб'єктну 
шляхом усунення табуйованого підмета. За умови заміни такого підмета неозначе-
ним займенником щось конструкція залишається суб'єктною, а підмет набуває гра-
матичної ознаки N1. Під цим щось розуміємо не тільки табу негативного значення, 
а ще й найменування Бога. Пор.: Бозна що. Казна що. Наприклад: А все ж розкри-
лось на крадіжці. Сиділа правда в порожній діжці. Казна козацька. Казна що? Бо-
лить, що ти таке казна-що! (Л. Костенко). Відновленню елімінованого суб'єкта у 
конструкціях з безсуб'єктним предикативом сприяє контекст. 

У безсуб'єктних конструкціях на зразок Нездужається. Нездоровиться. Снить-
ся. Спиться зворотне -ся служить на позначення заміни внутрішнього об'єкта. Та-
ким чином, наведені конструкції з означеним дативом трансформуються у суб'єктні 
з номінативом: Нездужається мені (V + N3) → Я нездужаю (N1 + V) . Зустріча-
ються й випадки використання (у + N2): У мене недуга.  

Конструкції типу Холодно. Боляче 1) не номінують особи як об'єкта або 2) номі-
нують особу у дативі Холодно / боляче мені. Конструкції Холодно стояти / Боляче 
ходити тлумачаться як безособові, проте походять від конструкцій з плеонастич-
ним воно: Воно холодно й под. або Холод бере (+ N4) мене, де знахідний особи – 
експерієнсива служить на позначення стану, що в ньому перебуває. Очевидно, що 
займенникові слова щось та воно набувають смислу причиновості й модальності та 
перестають бути суб'єктними: щось мені ніяково, нездужається, не спиться. Без-
суб'єктна конструкція типу Йому не спиться трансформується у еквівалентну су-
б'єктну N1 не спить. Натомість Мені холодно не трансформується у N1 холодний з 
семантичною еквівалентністю. Зазначимо, що за психолінгвістичними досліджен-
нями між конструкціями Мені погано та Я поганий існує досить сумнівна та далеко 
не пряма психологічна кореляція [пор.: Morris 1956, 165]. Як зазначає Е. Холл, коли 
ми говоримо Х хороший, то постає питання: в якій якості?, натомість для вислов-
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лювання Х п'яний такого питання не постає [Hall 1961, 167]. Структура предикатів 
хороший / поганий й под. містить валентність на оцінний аспект об'єкта. 

Отже, у безсуб'єктних конструкціях експерієнсив є невідомим, невизначеним 
або неважливим. Так званий формальний підмет усувається при перетворенні су-
б'єктної конструкції у безсуб'єктну або заміняється прямим додатком при пасивно-
му безсуб'єктному предикативі на формально-граматичному рівні. На семантично-
му рівні між наведеними конструкціями простежується конгруентність. 

 
В статье рассматривается семантико-синтаксическая структура предложения с предикативом 

физического состояния, представленным через полнятие фатальности. 
Ключевые слова: предикат, трансцендентность, фатальность, семантика, синтаксис, струк-

тура предложения. 
 
The article deals with the semantic-syntactic sentence structure with the predicates of physical state, 

represented by the concept of transcendent, fatal. 
Key words: predicate, transcendent, fatal, semantics, syntax, sentence structure. 
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НАГОЛОС В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ІТАЛІЙСЬКІЙ МОВАХ 
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Якщо існує багато літератури про контрастивно-типологічні дослідження, які охоплюють ро-

сійську мову, і в меншій мірі, – українську мову, зіставлені з більш розширеними європейськими мова-
ми: англійською, німецькою та французькою, то щодо італійської мови такі дослідження є ще об-
меженими. Ця стаття є продовженням циклу контрастивного аналізу, котрий має заповнити цю 
лакуну. Далі зіставимо вживання наголосу в італійській та українській мовах.  

Ключові слова: акцентологія, компаративістика, контрастивний аналіз, італійська та українсь-
ка мови.  

 
Порівняльному мовознавству бракує досліджень у галузі контрастивного аналізу 

між італійською і східнослов'янськими мовами. Якщо й існують численні роботи, 
які вивчають формальні відношення європейських мов (англійська, французька, 
німецька) з російською мовою, і в меншій мірі з українською, то подібний порівня-
льний аналіз з італійською мовою, наскільки відомо авторові, відсутній.  

Тому ми пропонуємо продовжити цикл, присвячений порівняльним аспектам 
італійської та української мов та розглянути вживання наголосу в обох мовах.  

Наголос належить до суперсегментних просодичних засобів, як виділення в мо-
вленні певного складу в послідовності інших складів за допомогою фонетичних 
засобів [Кочерган 2006, 129-130]. У зіставному мовознавстві для виявлення своєрі-
дності наголосу порівнюваних мов використовують чотири критерії:  

1. Природа наголосу; 
2. Місце наголосу в слові; 
3. Якість наголосу; 
4. Функція наголосу. 
В італійській мові наголос за своєю природою є тонічним. Природа українського 

наголосу складніша. У своїй основі він характеризується як динамічний, але з дода-
ванням часокількісного та тонічного компонентів. Хоча, Н.І. Тоцька [1981, 136] на-
віть вважає, що визначальною характеристикою українського наголосу є саме кван-
титативність.  

За місцем у слові наголос в італійській мові можна, з деяким застереженням, 
уважати фіксованим, тому що він, як правило, падає на передостанній склад.  

Для української мови, навпаки, наголос є нефіксованим (вільним). У мовах із фі-
ксованим і нефіксованим наголосом наголос може бути нерухомим, постійним (ко-
ли у всіх формах слова він падає на один і той самий склад) і рухомим (коли в ме-
жах морфологічної парадигми, тобто в межах форм одного й того самого слова, він 
може переходити з одного складу на інший). Так, в українській мові наголос рухо-
мий, наприклад учитель – учителі; стіл – стола; рука – руки. В італійській мові 
наголос переважно фіксований, проте в певних випадках може падати на один із 
чотирьох кінцевих складів слова.  
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Відповідно виділяються такі чотири групи слів за місцем наголосу [Пономарен-
ко 2006, 12], див. також табл. 1.  

 
Таблиця  1  

 
Слова (parole) Наголошений склад Приклади 

Parole tronche останній virtù; onestà 
Parole piane передостанній lavoro; questura 
Parole sdrucciole третій з кінця saturo; tavola 
Parole bisdrucciole четвертий з кінця litigano; scivolano 

 
Відомо, що в італійській мові переважна більшість слів має наголос на передос-

танньому складі. Цікавий той факт, що в українській мові наголошений склад раху-
ється з початку слова, а в італійській – з кінця. Проте в українській мові також є бага-
то слів з наголошеним передостаннім складом. Наприклад, укр. палити, солома, чор-
нило тощо; порівняй з італ. amore, cavallo, passare. Також існують в українській мові 
слова, де наголос падає на останній склад (tronche), хоча вони графічно не виділені, 
наприклад: кафе, вікно, тебе, пишу тощо; порівняй з італ. caffè, beltà, felicità.  

Поширені випадки наголошування слів на третьому складі з кінця, наприклад: 
вішати, милити, відати, месники, пор. з італ. tavolo, macchina, risero.  

Для італійської мови характерні так звані "parole bisdrucciole", де наголос падає 
на четвертий склад з кінця, наприклад: dimenticano, visitano, caricano. В українській 
мові також є такі випадки, але вони не характерні.  

 
Таблиця  2  

 
Місце наголосу в українській мові Місце наголосу в італійській мові 

на корені: мушу, мова, наука, зустріч тощо.  на корені: làcca, védo  
фіксований на закінченні  
(в наказовому способі 2-ї особи однини та в 
формах 3-ї особи однини минулого часу): 
зроби, написав. 

фіксований на закінченні  
(у формах майбутнього та давноминулого 
часів): vorrò, calò, partire-partì. 

рухомий прогресивний наголос (що перехо-
дить з кореня на закінчення): церква – церков. 

рухомий прогресивний наголос: re – regina, 
faccio – farò. 

Рухомий регресивний наголос (що перехо-
дить з закінчення або суфікса на корінь): 
трава – трави (н.в. мн.). 

Рухомий регресивний наголос: raccontare – 
racconta; sedеre – sièdi. 

 
Наголос, як і інші лінгвістичні феномени, належить до явищ універсальних, 

адже виконує такі функції:  
а) конститутивна, яка полягає в тому, що наголос "об'єднує звуки у слова і є 

необхідним для узнавання слова" [Тоцька 1981, 137]: balia – balia; capitano – 
capitano; в українській мові: колос – колос; замок – замок тощо.  

б) розрізнювальна (дистинктивна) функція тонічного наголосу є типовою для 
обох мов. Наголос може слугувати засобом розрізнення граматичного та лексично-
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го значення слів: вікна – вікна, мука – мука, виходити – виходити тощо. Навіть у 
мовах із майже фіксованим наголосом, зокрема в італійській, використовується си-
гніфікативна функція наголосу: canto (я співаю) – cantò (співав).  

Завдяки тонічному наголосу можна уникнути плутанини, наприклад, італ. 
"portalèttere" (листоноша) у порівнянні з "pòrta (le) lèttere" (неси листи); в українсь-
кій мові: заняття – заняття; переїзд – переїзд; набір – набір тощо.  

Тонічний наголос, особливо в українській мові, служить для вираження:  
а) граматичного значення:  

 множина багатьох іменників, займенників, числівників: автор – автори; вів-
чар – вівчарі; сам – самі; котрий – котра – котрого; чотири – чотирьох – чотир-
ма тощо.  

 вищий ступінь прикметників: малий – менший; молода – молодша – наймоло-
дша. Якщо порівняємо з італійської мови, то маємо: piccolo – minore – minimo; 
grande – maggiore – massimo (grandissimo) тощо.  

 різні форми прислівників: гарно – гарненько; хутко – хутенько; можна порі-
вняти з італ.: bello – bellino тощо.  

 різні особові форми дієслів: пишу – писаний – написав тощо. 
 доконана – недоконана форма дієслів: лити – наливати; вивчати – вивчити; 

пізнати – пізнавати тощо. 
Отож наголос служить для  
а) розрізнення омографів: паша – паша; озера – озера.  
б) морфологічного значення (частин мови): шляхові – шляхові; тепла – тепла; 

поверх – поверх тощо.  
В італійській мові тонічний наголос також може слугувати засобом розрізнення 

частин мови: altero (=io modifico) – altero (superbo); compito (dovere) – compito 
(educato); regia (reale) – regia (direzione) тощо.  

В італійській та українській мовах існують слова з подвійним наголосом: zaffiro 
– zaffiro; mimesi – mimesi; доповісти – доповісти; усмішка – усмішка тощо. 

За якісною ознакою, як правило, розрізняють два ступені сили наголосу: основ-
ний і побічний наголос. Однак, у деяких мовах є чотири різновиди наголосу: осно-
вний, побічний, слабкий і нульовий. В українській мові побічний наголос слабший 
від італійського і трапляється здебільшого в складних словах: укр. першопроходець 
– італ. lentamente. В українській мові дво-, три- або поліскладові слова можуть мати 
більше ніж один основний наголос, наприклад юність, авжеж, науково тощо. 

Зрештою, тонічний наголос графічно ніколи не позначається в італійській мові, 
крім таких випадків:  

У разі необхідності тонічний наголос позначається так: 
 Тупий наголос (італ. accento grave) [ ] вказує відкриті голосні: <a>, <e>, <o>, 

<i>, <u>; наприклад città, caffè, falò, partì, virtù.  
 Гострий наголос (італ. accento acuto) [′] вказує закриті голосні: <e> i <o>; на-

приклад benché, perché.  
Графічно наголос позначається лише у внутрішньому складі, щоб розрізнити 

омографи; наприклад bótte (бочка) – bòtte (удари); légge (закон) – lègge (він читає).  
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У сучасній італійській мові він рідко вживається. Навпаки графічний наголос не 
вживається в українській мові, тому що у цій мові різниця між відкритими та за-
критими голосними – відсутня (не має визначального характеру). Необхідно ста-
вить наголос в італійській мові в таких випадках: 

 на останньому складі (parole tronche), наприклад città, comò, cantò; 
 на односкладових словах, які закінчуються на дифтонги (крім "qui" "qua", хо-

ча у вимові зберігається наголошеним останній склад); 
 на односкладових словах, які мають омоніми, наприклад dì (день) – di (прий-

менник з, від); dà (він/вона дає) – da (прийменник з, від, до); tè (чай) – te (тобі); è 
(він/вона є) – e (союз і); lì (прислівник там,тут) – li (займенник їх); sì (так) – si (се-
бе); sé (собі, собою) – se (сполучник якщо) тощо.  

Необов'язково ставити наголос на словах, які під наголосом змінюють своє зна-
чення, наприклад còmpito (іменник завдання) – compìto (прикметник ввічливий). 

Діакритичний знак наголосу [^] (італ. accento circonflesso), який вказує скорочення 
– майже не вживається у сучасній орфографії. Наприклад, odî (ненависті)= odii. 

Логічний наголос вживається в розмовній та письмовій мові для того, щоб акце-
нтувати слова або групу слів і відокремлювати їх від інших. Іноді логічний наголос 
зближається в зіставлених мовах до емфатичного наголосу.  

Отже, система наголосу відрізняється в зіставлюваних мовах. Український наго-
лос є також силовим, але з квантитативним компонентом, нефіксованим, рухомим 
зі слабко вираженим побічним і виконує формо- та словорозрізнювальну функцію. 

 
Если существует научная литература о контрастивно-типологических исследованиях, включаю-

щая русский язык, и в меньшей мере, – украинский язык, сопоставленные с более распространенными 
европейскими языками: английским, немецким и французским, то относительно итальянского языка 
такие исследования – еще ограниченны. Данная статья является продолжением цикла контрастив-
ного анализа с целью заполнения этой лакуны. Далее сопоставим употребление ударения в итальянс-
ком и украинском языках.  

Ключевые слова: акцентология, компаративистика, контрастивный анализ, итальянский и укра-
инский языки.  

 
If there is abundant literature on contrastive-typological studies involving Russian, and to a lesser extent 

Ukrainian, compared with the most known European languages: English, German and French, a similar 
approach is still scanty in relation to Italian. The present article, continuing a series of contrastive analyses 
aimed at filling this gap, is devoted to the use of stress in Italian and Ukrainian. 

Key words: accentology, comparative and contrastive studies, Italian and Ukrainian.  
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У статті розглядається модальне значення проблематичної достовірності у висловленнях на по-
значення емоційної реакції / стану та розробляються засади побудови моделі сенсорно-рефлективно-
емоційного синтезу. 

Ключові слова: модальність, проблематична достовірність, емотивний контекст, сенсорно-
рефлективно-емоційний синтез. 

 
Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю комплексного розгляду 

категорії модальності у сучасній лінгвістиці, що характеризується поліпарадигма-
льністю. 

Метою статті є розробка функціональної моделі сенсорно-рефлективно-
емоційного синтезу модальних висловлень проблематичної достовірності в емоти-
вному контексті з погляду теорії прототипів.  

Об'єкт дослідження становлять трансфрастичні зв'язки модальних висловлень 
проблематичної достовірності в емотивному контексті, їхнє співвідношення з пер-
цептивним, рефлективним та емотивним модусом.  

Предметом дослідження є висловлення з модальним значенням проблематичної 
достовірності на позначення емоційної реакції / стану. 

Наукова новизна дослідження полягає у першій спробі у сучасній лінгвістиці 
розгляду трансфрастичних зв'язків модального висловлення у зіставленні з корефе-
рентною ситуацією та текстовим корелятом. 

Постановка загальної проблеми та її зв'язок з науковими завданнями. Зага-
льна проблема полягає у комплексному дослідженні модальних значень, започат-
кованого у серії колективних монографій під загальною редакцією О.В. Бондарко 
[Бондарко 1987], [Бондарко 1990], [Бондарко 1991], [Бондарко 1992], [Бондарко 
1996], об'єднаних концепцією функціонально-семантичного поля.  

Визначення категорій модальності та модусу та встановлення мовних засобів 
їх вираження відносяться до найбільш дискусійних питань, що не мають на сього-
днішній день вирішення у сучасній лінгвістиці. Найбільш розповсюдженим підхо-
дом до розгляду категорії модальності у минулому столітті є її поділ на об'єктивну 
та суб'єктивну [Бєлова 1998]; при цьому слід відмітити позицію Ю.С. Степанова, 
яку ми повністю поділяємо, що модальність слід класифікувати на об'єктивно від-
носну та суб'єктивно відносну [Степанов 1981]. Дослідження категорії модальності 
у русистиці зазнали впливу В.В. Виноградова [Виноградов 1975], у той час як у 
французькому і європейському мовознавстві – впливу Ш. Баллі [Балли 1955], що 
призвело до абсолютизації модальності та модусу, їхнього розведення за протиле-
жними полюсами і пошуку мовних засобів, що слугують для вираження категорії 
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модальності та категорії модусу, а також спільних мовних засобів вираження та 
співвідношення даних категорій за обсягом [Гак 1978], [Панфілов 1971]. Ми вважа-
ємо, що у сучасній лінгвістиці доцільно розглядати модальність і модус у синтезі. 
У контексті зміни парадигм лінгвістичних знань, що характеризується зміщенням 
дослідницьких акцентів від структурно-семантичного до функціонального, виникає 
концепція функціонально-семантичного поля, підґрунтям якого стає проекція логі-
ко-понятійних категорій на мовні, а модальне висловлення розглядається з опорою 
на категоріальну ситуацію. З нашого погляду, доцільним є розгляд модального ви-
словлення з опорою на кореферентну ситуацію об'єктивної дійсності та текстовий 
корелят як її вербалізацію. Такий підхід дозволить розширити поняття категоріаль-
ної ситуації, поєднати модальність та модус, а також з'ясувати закономірності кон-
тамінації модальних значень на фразовому / трансфрастичному рівнях.  

У концепції ФСП проблематична достовірність визначалась як категоріальна си-
туація (проста, категорична та проблематична достовірність), що співвідносилась з 
функціонуванням мовних засобів вираження модального значення істинності (мік-
рополе істинності функціонально-семантичного поля достовірності) [Бондарко 
1990, 163, 167]. На відміну від точки зору, прийнятої у концепції ФСП, ми виділяє-
мо модальне значення проблематичної достовірності з фіксованими маркерами – 
мовними засобами вираження: дієсловами "sembrare", "parere" – здаватись. У на-
шій концепції поняття категоріальної ситуації заміняється на кореферентну ситу-
ацію об'єктивної дійсності та текстовий корелят як її вербалізацію. Такий підхід є 
спробою зблизити категорії модальності та модусу.  

Аналіз контексту вживання модальних висловлень проблематичної достовірнос-
ті на позначення емоційного реагування у співвіднесенні з фрагментом об'єктивної 
дійсності, вербалізованої у тексті, дозволив виявити значимість тісного взаємозв'я-
зку кореферентних дійсності ситуацій – перцептивної, рефлективної й емотивної, 
що відображається на їхніх функціональних параметрах. Розгляд у загальних рисах 
співвідношення між модусом та модальністю з огляду на кореферентну ситуацію 
об'єктивної дійсності та текстовий корелят дає змогу: 1) виявити параметри синтезу 
кореферентних ситуацій перцепції, рефлексії, емотивності; 2) виявити особливості 
відображення зазначених параметрів у текстовому кореляті; 3) побудувати функці-
ональну модель висловлень з модальним значенням проблематичної достовірності 
на позначення емоційної реакції / стану. 

Розглянемо емоційну кореферентну ситуацію. Емоційна ситуація є трьохко-
мпонентною сутністю, контамінацією "перцепція – рефлексія – емоційна реакція", 
при цьому перцептивний та рефлективний компонент має набір параметрів, що 
відрізняються від прототипних. Параметри перцептивності емоційної корефе-
рентної ситуації (ЕКС) можна представити у такий спосіб: 1) ситуативність (hic et 
nunc); 2) конкретність; 3) опора на емпіричні знання; 4) суб'єкт є компонентом 
ситуації; 5) інтроспекція. Відхиленням від прототипу перцепції є такі параметри: 
1) порушення нейтрального режиму "сканування дійсності": негомогенне сприй-
няття, сконцентрована увага, цілеспрямованість: 2) принцип релевантної виділе-
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ності чинника, що каузує цілеспрямоване сприйняття. Параметрами рефлектив-
ності як компоненту ЕКС, що збігаються з параметрами контамінації перцепції і 
рефлексії, є: 1) єдність кореферентної ситуації; 2) суб'єкт є невід'ємним компоне-
нтом ситуації; 3) мінімальне часове зміщення між перцепцією і рефлексією як 
оцінкою перцепції. Проте якщо контамінація перцепції та рефлексії спостеріга-
ється у випадку ідентифікації, кваліфікації, якісної характеристики об'єкта спо-
стереження (сенсорний синтез – оцінка – ідентифікація / якісна характеристика), 
що типово не передбачає емоційної реакції, то контамінація "перцепція – рефле-
ксія – емоційна реакція" містить додатковий компонент: до зазначеної схеми 
додається й емоційна реакція, що вказує на ненейтральність для мовця – суб'єкта 
модальної оцінки об'єкта спостереження. Маємо схему: перцепція → трансфор-
мація у рефлексію за принципом релевантної виділеності → трансформація в 
емоційну реакцію за принципом релевантної виділеності.  

Таким чином, функціональність параметрів контамінації перцепції, рефлексії й 
емоційності можна визначити таким чином: емоційна реакція існує у режимі пер-
цепції: перцепція стає негомогенною (стимул, що порушує нейтральний режим 
сканування дійсності → цілеспрямована ненейтральна перцепція з концентрацією 
уваги → оцінка фрагменту дійсності (контамінація перцепції і рефлексії) → емо-
ційна реакція). У момент негомогенності перцепції починається співіснування пер-
цептивності й емоційності. Наступний етап: у режимі рефлексії здійснюється оцін-
ка фрагменту об'єктивної дійсності, що викликає емоційний тип реагування.  

Для емоційної кореферентної ситуації мають значення такі чинники, як високий 
ступінь ентропії – неочікуваність інформації для мовця – суб'єкта модальної оцін-
ки, що корелює зі значимістю; ентропія / значимість корелюють з силою емоційної 
реакції. Усе вищесказане відноситься до прототипу емоційної кореферентної ситу-
ації. Проаналізований масив прикладів дозволяє класифікувати ЕКС, що визнача-
ються зміною прототипних параметрів, у такий спосіб: 1) модель синергії сенсорно-
рефлективно-емоційного синтезу (прототип); 2) модель сенсорно-емоційного син-
тезу з вилученням рефлексії (мінімальне відхилення від прототипу); 3) модель до-
мінування рефлексії (відхилення від прототипу); 4) модель домінування перцепції: 
порушення сенсорно-рефлективно-емоційного синтезу. Розглянемо детальніше. 

1. МОДЕЛЬ СИНЕРГІЇ СЕНСОРНО-РЕФЛЕКТИВНО-ЕМОЦІЙНОГО 
СИНТЕЗУ (прототип). Розглянемо приклад, що дозволяє прослідкувати механізм 
дії параметрів прототипної ЕКС.  

Giannetto Rutolo, fingendo di voler osservare i cavalli che entravano nella pista, 
volse il binocolo sui due. Visibilmente, gli tremavano le mani. Ogni sorriso, ogno gesto, 
ogni attitudine di Ippolita gli dava un atroce dolore. Quando abbassò il binocolo, egli 
era assai smorto. Aveva sorpreso negli occhi dell'amata, che si posavano sullo Sperelli, 
quello sguardo ch'egli ben conosceva poiché n'era stato, un tempo, illuminato di 
speranza. Gli parve che tutto ruinasse intorno a lui. Un lungo amore finiva, troncato da 
quello sguardo, irreparabilmente. Il sole non era più il sole; la vita non era più la vita 
(D'Annunzio, 86). 
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Параметром, характерним для контамінації перцепції, рефлексії й емоційності є 
референтний суб'єкт як невід'ємний компонент перцептивної ситуації (Giannetto 
Rutolo). Спостерігаючи за присутніми з ложі опери, Джаннетто Рутоло раптом по-
бачив, як його коханка розмовляє з Андреа Спереллі. З цього моменту порушується 
режим нейтрального сканування дійсності: включається увага і дії суб'єкта модаль-
ної оцінки стають цілеспрямованими. Так, він наводить на них бінокль; мовним 
засобом вираження цілеспрямованого спостереження є семантика наближеності 
(volse il binocolo sui due). Оцінка фрагменту дійсності, що спостерігається безпосе-
редньо, є емоційно насиченою: відбувається співіснування перцепції і емоційної 
реакції (Visibilmente, gli tremavano le mani – було видно, що у нього тремтіли руки), 
емотивно насиченої перцепції і рефлексії (Ogni sorriso, ognі gesto, (…) di Ippolita gli 
dava un atroce dolore – кожна посмішка, кожен жест…Іполіти причиняли йому 
нестерпний біль). Показовим є вживання ЛО – кванторів всезагальності, що стосу-
ються всієї перцептивної ситуації (усі дії суб'єкта, на який спрямовано спостере-
ження). Висновок мовця, що ґрунтується на емпіричних знаннях у режимі спосте-
реження hic et nunc, корелює з емоційною реакцією максимальної насиченості – 
йому здається, що все зруйнувалось навколо нього (Gli parve che tutto ruinasse 
intorno a lui); дане висловлення має модальне значення проблематичної достовірно-
сті з маркером gli parve. У даному модальному висловленні міститься інформація 
про протиставлення суб'єкта, сконцентрованого на власних негативних відчуттях, 
оточуючій реальності, яка втрачає сенс (Il sole non era più il sole; la vita non era più 
la vita). Модальне висловлення проблематичної достовірності збігається з категорі-
єю інтроспекції, що вказує на результат сенсорно-рефлективно-емоційного синтезу 
і корелює з інформативною завершеністю мікротеми текстового кореляту даної си-
туації: відбувається перехід до наступного абзацу з уведенням нової мікротеми. 
Зазначимо також, що ситуативність виявляється у послідовному відтворенні меха-
нізму дії параметрів ЕКС. 

Основні параметри ПРОТОТИПНОЇ емоційної кореферентної ситуації 
(ЕКС) у співвіднесенні з вербалізацією у текстовому кореляті визначаються у та-
кий спосіб: 1) суб'єкт як невід'ємний компонент перцепції (мовні засоби – референ-
ція до суб'єкта); 2) порушення гомогенності перцепції: чинником каузації цілесп-
рямованого спостереження і концентрації уваги є значимий для мовця фрагмент 
оточуючої дійсності (мовні засоби – референція до суб'єкта / об'єкта зацікавлено-
сті, темпоральні маркери з семантикою раптовості, ЛО семантики наближення); 
3) у момент порушення режиму нейтрального сканування дійсності відбувається 
співіснування перцепції, рефлексії (оцінки перцепції) й емоційного реагування (мо-
вні засоби – ЛО з семантикою перцепції, емотивно насичені ЛО (з перевищенням 
міри якості), ЛО – квантори всезагальності, що відносяться до всієї перцептивної 
ситуації з суб'єктом, на який спрямовано спостереження); 4) експліцитний висно-
вок мовця, що ґрунтується на сенсорно-рефлективно-емоційному синтезі, зако-
номірно вводиться висловленням з модальним значенням проблематичної достові-
рності і містить інформацію про протиставлення суб'єкта, сконцентрованого на 
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власних відчуттях (переважно негативних) оточуючій дійсності; 5) збіг модального 
висловлення проблематичної достовірності з категорією інтроспекції, що вказує на 
результат сенсорно-рефлективно-емоційного синтезу і корелює з інформатив-
ною завершеністю текстового кореляту ситуації даного типу; 6) ситуативність, що 
полягає у послідовному відтворенні у текстовому кореляті механізму синергії сен-
сорно-рефлективно-емоційного синтезу.  

2. МОДЕЛЬ СЕНСОРНО-ЕМОЦІЙНОГО СИНТЕЗУ з вилученням рефлексії 
(мінімальне відхилення від прототипу). 

E alle prime gocce di pioggia rare e sventate: "Viva! Viva la divina Provvidenza!" 
Non lo gridava soltanto quel centinaio di persone che parevano impazzite dalla gioia su 
la spianata del Castello, ma tutte le campane delle chiese squillanti a distesa, ma 
Ràbbato intera dai balconi, dalle finestre, dalle vie, dalle piazze dove la gente si era 
riversata per inebriarsi dello spettacolo della pioggia fina, fitta, e che ancora sembrava 
incredibile (Capuana, 109). 

Йдеться про емоційну реакцію населення на довгоочікуваний дощ, багатомісяч-
на відсутність якого у південних регіонах Італії спричинила засуху й загрожувала 
гибелі врожаїв та голоду. З першими краплями дощу не вигукували: "Слава Прови-
дінню!" лише сотня осіб, що, здавалось, збожеволіли з радості (che parevano 
impazzite dalla gioia). Прототипні параметри ЕКС у ситуаціях даного типу (модель 
сенсорно-емоційного синтезу) визначаються у такий спосіб: 1) суб'єкт є невід'єм-
ним компонентом ситуації перцепції (референція до суб'єкта); 2) порушення гомо-
генності перцепції; 3) у момент порушення нейтрального режиму сканування дійс-
ності співіснують перцепція та емоційна реакція, у темпоральному плані – митєє-
вість (модальне значення проблематичної достовірності на позначення емоційної 
реакції); 4) синтез перцепції та емоційної реакції існує при "виключенні" рефлексії 
через ентропію, пов'язану з неочікуваністю (мовні засоби вираження – проблема-
тична достовірність на позначення оцінки бажаного явища (sembrava incredibile); 
5) збіг модального висловлення проблематичної достовірності з категорією ІНТ-
РОСПЕКЦІЇ, що вказує на результат сенсорно-рефлективно-емоційного синтезу і 
корелює з інформативною ентропією як компонентом текстового кореляту; 6) ситу-
ативність, що полягає не у послідовному відтворенні механізмів дії параметрів 
ЕКС, а вказування відразу на результативність. 

3. МОДЕЛЬ ДОМІНУВАННЯ РЕФЛЕКСІЇ (відхилення від прототипу) 
Don Fabrizio quella sensazione la conosceva da sempre. Erano decenni che sentiva 

come il fluido vitale, la facoltà di esistere, la vita insomma, forse anche la volontà di 
continuare a vivere andassero uscendo da lui lentamente ma continuamente come i 
granellini che si affollano e sfilano ad uno ad uno, senza fretta e senza soste, dinanzi allo 
stretto orifizio di un orologgio a sabbia (...) 

Tal altra volta, più spesso, si era inorgoglito di essere quasi solo ad avvertire questa 
fuga continua mentre attorno a lui nessuno sembrava sentire lo stesso; e ne aveva tratto 
motivo di disprezzo per gli altri, come il soldato anziano disprezza il coscritto che si illude 
che le pallottole ronzanti intorno siano dei mosconi innocui (Di Lampedusa, 215-216). 
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У даному мікротексті йдеться про психоемоційний стан мовця, зумовлений ати-
повою перцепцією – відчуттям плину часу. З віком дону Фабріціо здається, що його 
життєві сили стали схожими на пісчинки у годиннику, що неквапливо і неспинно 
відмічають рух часу, що минає, як і його життя. Відмітимо передусім, що 1) суб'єкт 
є компонентом узагальненої перцепції: маємо неситуативність (порушення основ-
ної характеристики прототипної ситуації перцепції); 2) порушення гомогенності 
перцепції має місце у різних часових планах, а не в режимі hic et nunc; темпоральні 
маркери вказують на презумпцію існування у минулому перцепції – кванторність 
(quella sensazione la conosceva da sempre), зміщення у план минулого (Erano decenni 
che sentiva); 3) домінантним компонентом є рефлексія – оцінка перцепції у N-
кількості ситуацій, що формують емоційний стан суб'єкта; характерним є протиста-
влення емоційного стану суб'єкта емоційному стану інших осіб, що вказує на пси-
хологічне дистанціювання, самоізоляцію (nessuno sembrava sentire lo stesso); домі-
нування рефлексії виявляється у вживанні у висловленні з модальним значенням 
проблематичної достовірності метафоричних порівнянь; 4) підґрунтям експліцит-
ного висновку мовця є оцінка власного психоемоційного стану як результат N-
кількості перцепцій в минулому; 5) має місце співіснування категорій ретроспекції 
та інтроспекції у текстовому кореляті, що співвідноситься з даним типом ЕКС; 
6) узагальнена ситуативність – дескрипція рефлективного компоненту ЕКС – роз-
криття механізму дії чинників, що призводять до формування психоемоційного 
стану суб'єкта модальної оцінки.  

4. МОДЕЛЬ ДОМІНУВАННЯ ПЕРЦЕПЦІЇ: ПОРУШЕННЯ СЕНСОРНО-
РЕФЛЕКТИВНО-ЕМОЦІЙНОГО СИНТЕЗУ (максимальне відхилення від про-
тотипу).  

Il marchese di Roccaverdina, con le mani dietro la schiena, sembrava assorto nel 
contemplare lo spettacolo dei fitti lampi che si accendevano nell'oscurità della serata, 
seguiti dal quasi non interrotto roboare dei tuoni. 

"C'è l'avvocato", reрlicò la vecchia accostandosi.  
Egli si riscosse, guardò la nutrice e parve percepire soltanto dopo alcuni istanti il 

suono della voce di lei e il senso delle parole. 
"Fallo entrare", rispose (Capuana,19). 
У наведеному прикладі маємо максимальну кількість параметрів прототипної 

ситуації перцепції: 1) суб'єкт є невід'ємним компонентом ситуації; 2) протікання 
перцептивної ситуації у режимі hic et nunc; 3) нейтральний режим "сканування 
дійсності". Ситуації типу "Модель домінування перцепції" ми вважаємо максима-
льним відхиленням від прототипу, оскільки відбувається максимальне порушення 
параметрів прототипу ЕКС, що можна узагальнено охарактеризувати як пору-
шення сенсорно-рефлективно-емоційного синтезу. Розглянемо основні параме-
три ситуацій даного типу: 1) суб'єкт є невід'ємним компонентом перцептивної 
ситуації; 2) має місце зовнішній чинник порушення гомогенності перцепції, а не 
внутрішній: маркіз – суб'єкт сприйняття не помічає того, що відбувається навко-
ло: здається, що він занурився у спостереження за грозою, що має ось-ось поча-
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тись (sembrava assorto nel contemplare lo spettacolo dei fitti lampi), і не реагує на 
слова покоївки, що зайшла до його кімнати, яка змушена підійти ближче і повто-
рно інформувати маркіза про прихід адвоката; тобто каузатором порушення гомо-
генності перцепції є вербальні / невербальні дії комуніканта; пригнічення перцеп-
ції мовця корелює з пригніченим психоемоційним станом (модальне значення 
проблематичної достовірності); 3) момент порушення гомогенності перцепції, 
зумовленої зовнішніми чинниками (активне втручання комуніканта) корелює з 
відстроченою у часі реакцією мовця; маркером є модальне значення проблемати-
чної достовірності: (parve percepire soltanto dopo alcuni istanti); 4) пригнічення 
перцепції та психоемоційного стану корелює з пригніченням рефлективної діяль-
ності мовця; 5) висловлення з модальним значенням проблематичної достовірнос-
ті на позначення порушення сенсорно-рефлективно-емоційного синтезу задає тек-
стову категорію проспекції і свідчить про незавершену комунікацію, що виявля-
ється у частотності висловлень стимулювання вербальної / невербальної діяльно-
сті мовця (ЛО семантики наближення, повтор); 6) ситуативність співвідноситься 
з текстовим корелятом у послідовному відтворенні механізму порушення сенсор-
но-рефлективно-емоційного синтезу.  

Отже, принципом вичленення прототипу емоційної кореферентної ситуації є 
синергія сенсорно-рефлективно-емоційного синтезу. Висловлення з модальним 
значенням проблематичної достовірності вказує на результат процесу сенсорно-
рефлективно-емоційного синтезу, причому чинник, що запускає дію механізму си-
нтезу, корелює зі значимістю для мовця – суб'єкта модальної оцінки фрагменту об'-
єктивної дійсності, що порушує нейтральність перцепції і стимулює цілеспрямова-
не сприйняття. Відхилення від прототипу є пов'язаним з модифікацією одного з 
компонентів вказаного механізму: сенсорного або рефлективного.  

 
В статье рассматривается модальное значение проблематической достоверности в высказыва-

ниях, обозначающих эмоциональную реакцию / состояние и разрабатываются основы построения 
модели сенсорно-рефлективно-эмоционального синтеза. 

Ключевые слова: модальность, проблематическая достоверность, эмотивный контекст, сенсор-
но-рефлективно-эмоциональный синтез. 

 
The article focuses on a modal meaning of problematic trustworthiness in the utterances of emotional 

reaction / state. The basis of model of sensorial-reflexological-emotional synthesis is elaborated. 
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У статті пропонується лінгвогендерологічний аналіз деяких законодавчих актів Європейської 

спільноти. Авторка висвітлює окремі підходи до концепції гендерної компетенції для реалізації рівно-
прав'я чоловіків та жінок, торкається проблематики гендерних стереотипів. 
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Законодавчі акти Європейської спільноти мало досліджені з погляду як комуні-

кативних тактик, так і гендерного маркування. Лінгвогендерологічний аналіз де-
яких законодавчих актів європейської спільноти свідчить про недослідженість за-
значеної проблеми. З огляду на це актуальність статті полягає у визначенні ген-
дерних стереотипів, що сприятиме виробленню підходів до концепції гендерної 
компетенції для реалізації рівноправ'я чоловіків та жінок.  

Мета статті полягає в тому, щоб дослідити та охарактеризувати лінгвогендеро-
логічний аспект у законодавчих актах Європейської спільноти. 

Об'єктом статті є виявлення гендерних особливостей у контексті нормативних до-
кументів. Предмет дослідження – комунікативні тактики законодавчих актів Євро-
пейської спільноти. Наукова новизна дослідження полягає у виявленні специфіки ген-
дерного маркування законів та приписів, які орієнтовані на широке коло аудиторії. 

Виклад основного матеріалу. Поняття гендеру охоплює більше, аніж одну фазу 
в політиці формування статевих відносин. Відповідно до Амстердамської угоди, яку 
було укладено в 1999 році, гендерна політика стала обов'язковою складовою полі-
тичного життя Європейських країн, у тому числі й Німеччини. До того часу концеп-
ції рівноправ'я жінок були швидше сповненими суперечностей, а не послідовних дій. 
Не останнє місце у формуванні гендерної політики займає суспільний дискурс та ви-
никнення нового кваліфікаційного профілю гендерна компетенція. [Meuser 2005]. 
Що ж передбачає ця концепція? Політична мета та метод для реалізації рівноправ'я 
чоловіків та жінок, щоб обидві статі отримали змогу de facto брати участь у всіх сус-
пільних, політичних та економічних процесах. Це означає для країн, які приєдналися 
до Амстердамської угоди, вжити всіх можливих прийнятних заходів щодо ліквідації 
недооцінювання жінок чи чоловіків у галузях, де та чи інша стать не має рівних шан-
сів. Це вимагає диференційованого підходу до адекватних управлінських процесів, 
прийняття політичних рішень та соціальної адаптації [2]. Головні напрямки гендер-
ної політики передбачають у цьому контексті стратегічну тактику "(ре)організації, 
покращення, розвитку та оцінки політичних процесів… у всіх галузях діяльності, на 
всіх рівнях і на всіх ступенях всіх акторів, що беруть у ньому участь" [3].  

У ФРН, наприклад, обов'язок держави, сприяти рівноправ'ю жінок та чоловіків, 
чітко прописано в законодавстві: стаття 3 абзац 2 Основного закону. Федеральний 
уряд у своєму рішенні від 23 червня 1999 року визнав головним принципом своєї 
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діяльності рівні права чоловіків та жінок і висловився з посиланням на Амстердам-
ську угоду щодо підтримки гендерної політики [4]. Стаття 2 договору декларує за-
вдання спільноти, що передбачають створення спільного ринку, економічного та 
валютного союзу, а також згідно зі статтями 3 та 4 провадження спільної політики 
та заходів щодо рівноправ'я чоловіків і жінок. "Aufgabe der Gemeinschaft ist es, 
durch die Errichtung eines gemeinsamen Marktes und einer Wirtschafts – und Wäh-
rungsunion sowie durch die durchführung der in den Artikeln 3 und 3 a genannten ge-
meinsamen Politiken und Maßnahmen in der ganzen Gemeinschaft … die Gleichstellung 
von Männern und Frauen…" [5]. 

Для розроблення відповідного законодавства в ЄС було сформульовано план дій 
стосовно врівноваження прав жінок та чоловіків [6]. Запроваджена програма 2006-
2010 рр., висновки якої будуть відображені в спільному правовому приписі, торкається 
таких сфер: економічна незалежність жінок та чоловіків, сумісність професії та прива-
тного життя, усунення всіх форм насилля, пов'язаних зі статевим фактором, усунення 
гендерних стереотипів та сприяння рівноправ'ю у політичному житті. Зазначається, що 
невисокий рівень репрезентації жінок у громадському житті, політиці та на вищих ща-
блях адміністративних органів управління є дефіцитом демократії. Виважена партіці-
пація (участь) жінок та чоловіків може зробити значний внесок у розвиток продуктив-
ності та інновативності культури ринку праці. Інновація, якість і конкурентоспромож-
ність буде досягнуто лише з позначкою в 25 % жінок на керівних посадах у країнах-
членах Євросоюзу. Щодо гендерних стереотипів у сфері освіти та культури пропону-
ється змінити традиційні шляхи вибору майбутньої професії, де жінкам, зазвичай, від-
водилося місце в менш оплачуваних та популярних галузях. Отже, поламати, усунути 
стереотипи, тим самим зайняти вищі ступені підприємницької ієрархії. 

У процесі аналізу деяких законодавчих актів [4; 5; 6; 8] Євросоюзу було поміче-
но, що коефіцієнт частоти вживання гендерно маркованої лексики досить низький. 
Наприклад, "…die Gleichstellung von Frauen und Männern…" (рівноправ'я жінок та 
чоловіків), "…Unabhängigkeit für Frauen und Männer…" (незалежність для жінок та 
чоловіків), "…Gleichstellung der Geschlechter…" (рівноправ'я статей), "…30 % der 
Unternehmer/innen in der EU" (…30 % підприємців чоловіків/жінок у ЄС). Найчас-
тіше використовуються лексичні форми жінка/чоловік, стать, і, що є характерним 
для граматики німецької мови, як, до речі, й для української, формотворчий суфікс 
множини жіночого роду – innen. У Лісабонському договорі [8], який набув чинності 
01.12.2009 року, читаємо: "Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen" [8, ст. 2, п. 2] 
(Союз пропонує своїм громадянкам та громадянам простір свободи, безпеки та 
права без внутрішніх кордонів).  

Деякі джерела [3; 4; 5] досягають ефекту виділення важливої інформації шляхом 
тавтології, чітко розставлені акценти на ключових концептах як рівноправ'я, чоло-
вічість/жіночість, толерантність, демократія і т.д.  

Висновки. Комунікативні тактики законодавчих актів Європейської спільноти не 
мають чітко вираженого гендерного маркування, що зумовлено специфікою мовленнє-
вого жанру, законів та приписів, які орієнтовані на широке коло аудиторії, незалежно 
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від статі. Гендерна асиметрія долається завдяки наповненості концептів рівноправ'я, 
чоловічість/жіночість, толерантність, демократія. Комунікативно-прагматичний 
репертуар мови спрямований швидше на усунення гендерних стереотипів.  

 
В статье предлагается лингвогендерологический анализ некоторых законодательных актов Ев-

ропейского сообщества. Автор отображает некоторые подходы к концепции гендерной компетен-
ции для реализации равноправия мужчин и женщин, касается проблематики гендерных стереотипов. 

Ключевые слова: гендер, гендерная компетенция, гендерный стереотип. 
 
The article offers the lyngvogenderology analysis of some legislative acts of Еuropean community. An 

author represents некоторіе подході to conception of gender jurisdiction for realization of equality of rights 
of men and women, touches problems of gender stereotypes. 

Keywords: gender, gender jurisdiction, gender stereotype.  
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Особливістю організації давньоанглійських поетичних текстів є послідовне використання у них 

алітераційного римування. Алітерація забезпечує когезію тексту та покращує його запам'ятовува-
ність, але водночас є джерелом додаткового значення і відтіняє основний смисл. У статті наведено 
авторську методологію аналізу консонантного складу давньоанглійських текстів, яка дозволяє спів-
віднести значення алітерованого звуку з його семантикою в системі германських рун та визначити 
його сугестивний потенціал. 
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Сугестія – це спосіб впливу, заснований на некритичному сприйнятті людиною 

отримуваної інформації [Клиническая психология 2007], "стимуляція до реакції, що 
може суперечити рефлекторній поведінці організму" [Поршнев 1974]. За Л. Іль-
ницькою, вербальний сугестивний вплив – це використання мови з метою: встанов-
лення і підтримки психологічного контакту; приєднання до реальності суб'єкта; 
утилізації свідомості та отримання доступу до несвідомого [Ільницька 2007, 128]. 

Головне, на чому наголошують дослідники, – це той факт, що сугестивний 
вплив спрямований на підсвідомість і діє на психіку людини поза рамками її раціо-
нального мислення. Позитивна сугестивна практика грунтується на подоланні па-
тологічних форм викривлення світогляду, які призводять до спотворення моделі 
світу реципієнта. Навпаки, у жорстко маніпулятивному тексті мета полягає в утво-
ренні нових викривлень, що обмежуватимуть діапазон вибору для свідомості реци-
пієнта, таким чином сугестуючи певний тип поведінки.  

Гіпнотична дія на реципієнта є однією із ознак будь-якого сугестивного тексту. 
Такі його властивості, як превалювання міфопоетичних значень, віршована форма 
та ритмічно-ітеративна організація, підсилюють сугестивну дію тексту. Поетичний 
текст має високий сугестивний потенціал, оскільки ритмічно-звукові повторення 
являють собою ітерації трансових спіралей – наборів вербальних і невербальних 
стимулів, що викликають трансовий стан, внаслідок якого сугеренд починає мисли-
ти згідно дисоційованої, трансової логіки [Orne 1959]. Тому, як писав А.Н. Афана-
сьєв, "здавна поезія визнавалась як певне священнодійство; поети були провісни-
ками божественної волі, віщими людьми, наділеними вищою мудрістю, чародіями 
та жерцями" [Афанасьев 1995, 209]. У скандинавів мова поезії називалась Asamal – 
"мова богів" [Стриннгольм 2008, 301]. 

Сугестивна установка міфологічного поетичного тексту, такого, як "Беовульф" 
та давньоанглійські загадки, характеризується найвищим рівнем стійкості, оскільки 
міф апелює до універсального досвіду людства та до категоріальних архетипів. 
О. Веселовський писав, що сугестивність означає здатність виконувати функцію 
підказки: формули, образи і сюжети, які нічого нам не "підказують", поступово 
зникають, у той час як тексти, які володіють найвищим рівнем сугестивності і най-
більшою різноманітністю засобів її вираження, зберігаються в пам'яті і оновлюють-
ся [Веселовский 1979]. До таких текстів належить і міф. 



Слухай А. С. 

 

 133

Найперший з точки зору мовної системи рівень тексту, на якому реалізується 
сугестивна установка у тексті, – це фонологічний рівень, який, за І. Голубов-
ською, відповідає за сенсорно-рецептивну форму концептуалізації мовних феноме-
нів [Голубовська 2004]. В основі поняття вмотивованості звукової одиниці її зна-
ченням і навпаки лежать дослідження фоносемантики (В. Гумбольдт, А. Газов-Гін-
збург, Д. Вестерман, А. Штерн, А. Журавльов, К. Ніроп, С. Ульман, Т. Карпенко, 
Л. Блумфілд, С. Воронін та ін.). За Ю. Лотманом, у словесному мистецтві взагалі 
неможливе відділення звуку від змісту, оскільки "музичне" звучання поетичної мо-
ви також є засобом передачі інформації [Поршнев 1974]. Експерименти дослідників 
у сфері фоносемантики свідчать, що "носієм фонетичного значення є звуко-
буквений психічний образ, який формується під впливом звуку мовлення" [Журав-
лев 1974]. Отже, фонема – це знак, який має план вираження та план значення і 
може розглядатись як засіб реалізації сугестивної установки.  
Мета нашого дослідження полягає в аналізі фонетичної, особливо консонант-

ної, структури давньоанглійських поетичних текстів та виявленні того рівня реалі-
зації фонетичних особливостей, на якому звук виступає носієм предметно-
емотивного значення, тобто стає семантизованим, що призводить до наявності у 
тексті вторинних, прихованих смислів. 

Об'єктом аналізу було обрано консонантний склад невеликих за розміром "Бит-
ви при Фінзбурзі", "Битви при Брунанбурзі" та "Битви при Малдоні", а також зага-
док "Ексетерської книги", фонетичні характеристики яких були зіставлені між со-
бою та із відповідними показниками всього корпусу давньоанглійських поетичних 
текстів1, який включає в тому числі зазначені епічні тексти та поему "Беовульф", а 
також метричні замовляння, проповіді, загадки, дидактичні поеми та ін.  
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Рис 1. Консонантний склад "Битви при Фінзбурзі", "Битви при Брунанбурзі",  
"Битви при Малдоні" 

 
Дані простого підрахунку та визначення процентних співвідношень фонем свід-

чать, що всі давньоанглійські епічні тексти мають подібну консонантну організацію: 

                                                 
1 Sacred Texts www.sacredtexts.org  
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найбільш частотними є фонеми [n] (14-17%); [r] (10-12%); [s] (8%); [l] (8-9%); [d] (8-
9%); [h] (5-8%); [g] (7-8%); [th] (4-8%); [w] (5-6%); [t] (4-7%). Ці дані ми зіставили із 
даними за повним корпусом поетичних текстів, отриманими у такий самий спосіб. 
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Рис 2. Консонатний склад давньоанглійських поетичних текстів загалом 
 
За результатами підрахунку, консонантний склад епічних текстів у відсотковому 

вираженні загалом співпадає із співвідношенням приголосних фонем у всіх текстах 
загалом, де найбільш частотними є [n] (14%); [r] (10%); [s] (8%); [l] (7%); [d] (9%); 
[g] (7%); [h] (6%); [th] (7%); [t] (7%); [w] (5%).  

У загадках відсоткові частки кожної з приголосних також або співпадають із 
аналогічними показниками у повному корпусі, або відрізняються від них на 1%. 
Найбільше відхилення у бік збільшення спостерігається у приголосної [w] (7% у 
пор. з 5%). Результати підрахунку консонантного складу текстів загадок представ-
лено у вигляді діаграми. 
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Рис 3. Консонатний склад давньоанглійських загадок 
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Отже, незважаючи на те, що корпус включає тексти різних жанрів і стилів, які 
пропонують різні сугестивні установки, консонантний склад в рамках як най-
менших текстів, так і найбільших з них ("Беовульф", поема "Exodus") не виявляє 
суттєвих особливостей. Цей факт ставить під сумнів результативність аналізу суге-
стивного потенціалу різножанрових текстів на основі їх загального фонетичного 
складу (приклад такого аналізу див. у І. Черепанової). 

Виявивши відсутність маркерів сугестивної інтенції на рівні загального фонети-
чного складу, ми аналізували фонеми у контекстах, де вони можуть набувати най-
більш стійкої семантики: на початку слів та у складі алітерованих фонем.  

Семантику лексем, які починаються з окремої фонеми, аналізували, зокрема, 
Т. Ода та Н. Дрожащих. У Т. Ода семантику лексем, що починаються зі звука [sc] у 
"Беовульфі" та "Битві при Малдоні" зіставлено зі звукосемантикою та звуконаслі-
дувальним значенням фонеми ("різати" та "приховувати") у індоєвропейській мові 
[Oda 2005, 2006]. Н. Дрожащих, розглядаючи семантику лексем із початковою [b] у 
"Беовульфі", відзначає: такі лексеми характеризуються виразними семантико-
смисловими домінантами, оскільки більшість їх належить звукосимволічному полю 
позначень округлих, вигнутих предметів із абстрактним значенням зростання, бут-
тя, народження, світла; протилежний полюс семантики [b]-лексем (значення руйна-
ції, насилля, зла) є вторинним [Дрожащих 2005].  

Недоліком методології Н. Дрожащих може вважатись включення до результатів 
підрахунку найбільш частотних початкових фонем як основних, так і службових 
слів, чим пояснюється немотивовано висока кількість семантизованих початкових 
фонем [h] (hy, hire, her etc.) та [th] (ðis, þa etc.).  

На нашу думку, найбільш достовірна інформація про сугестивну домінанту дав-
ньогерманського поетичного тексту міститься у приголосних, що утворюють аліте-
раційні зв'язки в рамках довгих рядків, оскільки до складу значущих сем не зарахо-
вуватимуться закінчення та службові слова.  

Алітерація, співзвучність початкових приголосних наголошених складів у обох 
напіврядках поетичного тексту, характерна для всіх текстів англосаксонською мо-
вою [Kendall 1991]. За М. Стеблін-Каменським, функція алітерації полягає в підси-
ленні контрастів між наголошеними та ненаголошеними складами, у стилізації по-
етичної мови в напрямку більшої емфази та урочистого звучання [Стеблин-
Каменский 1979].  

У пізніх скальдичних віршах алітерування було формальним мистецтвом (за 
[Kendall 1991], 'alliteration is the poet's way of showing his mastery of form'), але в анг-
лосаксонській поезії, у якій форма вірша меншою мірою визначала зміст, можна 
вести мову про звукосемантику та звуконаслідування в алітераційних патернах. 

Наступним об'єктом аналізу було обрано дистрибуцію алітерованих приголос-
них трьома епічними текстами ("Битва при Фінзбурзі", "Битва при Брунанбурзі", 
"Битва при Малдоні") та текстами загадок. До уваги було взято приголосні та фоне-
стеми (консонантні звукосполучення), які поєднувались алітераційним зв'язком на 
початку кореневих морфем, відмічених первинним та вторинним наголосом (тобто, 
семантично виділених).  
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Як один випадок алітерації окремої фонеми ми враховували: 
 Довгий рядок, у якому представлені дві або більше співзвучні за цією фоне-

мою кореневі морфеми, (напр. g + g + g );  
 Довгий рядок, у якому фонема алітерує із двома різними фонестемами (напр. 

hn + hl + h), тобто виступає як однозначна основа алітерації; 
 Довгий рядок, у якому одна або дві фонеми алітерують з однією фонестемою 

(g + g +gr, g + gr).  
Довгий рядок із перехресною алітерацією (напр. b + w + b + w) враховувався як 

два випадки алітерації різних фонем. 
Як один випадок алітерації фонестеми ми враховували: 

 Довгий рядок, у якому фонема алітерує із двома або більше фонестемами (на-
пр. d + dr +dr); 

 Довгий рядок, у якому фонестема алітерує із однією або більше фонестемами 
(напр. br + br + br). 

На Рис. 4 представлені відсоткові співвідношення між найбільш частотними алі-
терованими фонемами в епічних текстах; інші фонеми та фонестеми згруповані у 
секторі REST. 
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Рис 4. Алітераційні домінанти у текстах епосу 
 
Для еквівалентності порівняння представимо у схемі алітераційних домінант те-

кстів загадок лише ті фонеми та фонестеми, які є найбільш частотними в епосі.  
Діаграми показують, наскільки значними є розбіжності алітераційної структури 

текстів епосу та загадок. Частотні в епічних текстах [b], [f], [h], [m] представлені у 
загадках у приблизно таких самих співвідношеннях (макс. +3%). Натомість, фонема 
[g], яка є однією з найчастотніших алітерованих приголосних у епічних текстах, у 
загадках алітерує не так часто (у 4% алітерованих рядків у порівнянні з 7% в епосі). 



Слухай А. С. 

 

 137

Фонема [w] характеризується значно вищою частотністю, ніж в епічних текстах 
(21% порівняно з 14% в епосі). Окрім того, у загадках часто алітерують між собою 
[k], [d] і особливо [s]. 
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Рис 5. Алітераційні домінанти у текстах загадок 
 
На нашу думку, ці розбіжності пояснюються, по-перше, різним тематичним на-

повненням текстів епосу та загадок, внаслідок чого виникає потреба в різних зву-
конаслідувальних патернах (так, в епічних текстах частотною є ситуація битви, для 
відтворення якої застосовується набір алітерованих [g], [h], [gr], [hr], [wr] та інші 
комбінації); по-друге, традицією співвіднесення значення звука із семантикою зна-
ків рунічного алфавіту в германській поетичній традиції. 

Поза межами нашого дослідження залишаються питання щодо ритуально-
магічного застосування рун та їх походження. Зазначимо лише, що в германських 
культурах, де керівну роль відігравала усна передача інформації, рунічне письмо ви-
користовувалось передусім у сакральних ситуаціях, тобто таких, у яких актулізува-
лись зв'язки із світом "потойбіччя": рунічні написи було знайдено на оберегах, охо-
ронних знаках, могильних плитах, а також у деяких текстах усної традиції. За "Енци-
клопедією рун", 'runes are magical symbols that convey the story of creation, life, 
destruction, rebirth … Initially, runes were a series of sounds, incantations and bodily 
postures for communication with divine powers and elements of nature' [Knight 2000, 15]. 

У давньому рунічному алфавіті (The Elder Fuþark) налічувалось 24 руни-
символи, кожній з яких відповідав звук і символічне значення [Elliott 1963, 2-3]. 
В Англії до складу рунічного алфавіту було додано ще 9 графем –  (ac, oak),  

 (æsc, ash tree),  (yr, bow),  (earþ, earth),  (ior, serpent) [Dickins 2003, 2]; ще чо-
тири символи містяться у складі кодексу Cotton Domitian A.ix, але не знайдені в епі-
графічних джерелах. У Р. І. Пейджа давньоанглійський рунічний алфавіт (за однією 
з письмових пам'яток) виглядає так [Page 2006, 39]: 
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Один із прикладів зіставлення семантики рун та алітерованих фонем міститься у 

авторитетному Form and Image [Elliott 1961] Р. Еліота. Висловлюючи незгоду з утве-
рдження прихильників теорії формул стосовно того, що "англосаксонська образність 
є пустою, стереотипною і повторюваною", Еліот аналізує алітеровані приголосні у 
The Husband's Message і зіставляє їх із семантикою рун. Згідно результатів зіставлен-
ня, семантика алітерованих приголосних (S – sun, R – path, Ea – sea, W – joy, M – 
man) корелює із буквальним змістом тексту та підсилює його символічність. Прове-
дений нами в рамках інших досліджень зіставний аналіз семантики кожної з алітера-
ційних домінант епосу та загадок свідчить, що розбіжності в складі алітерованих фо-
нем носять не оказіональний характер. Семантика алітерованих приголосних у біль-
шості контекстів корелює зі змістом тексту і підсилює або відтіняє його смисл. 

Отже, на фонетичному рівні сугестивний ефект у давньоанглійському фонетич-
ному тексті обумовлений алітераційним римуванням, завдяки якому текст сприй-
мається як послідовність каденцій, як ітерації трансової спіралі. Алітерація актуалі-
зує спорідненість звучання між словами [Смирницкая 1980] і за допомогою наголо-
су виділяє ті кореневі морфеми, які є головними семами, "сильними місцями" кож-
ного рядка. Їх інстинкт поета сприймає як споріднених семантично: у "Беовульфі" 
сказано, що "Умілий поет поєднує слова не довільно, а "за істиною". Семантика 
алітерованих фонем визначається їх звуконаслідувальними характеристиками та 
традицією співвіднесення форми звуку із його значенням, яка у германців набрала 
форми знання про руни (rune-lore). 

 
Одной из особенностей организации древнеанглийских поэтических текстов является последовате-

льное использование в них аллитерационной рифмы. Аллитерация обеспечивает когезию текста и спо-
собствует его лучшему запоминанию, однако также является источником дополнительного значения и 
оттеняет основной смысл текста. В статте предлагается авторская методология анализа консона-
нтного состава древнеанглийских текстов, которая позволяет сопоставить значение аллитерирован-
ного звука с его семантикой в системе германских рун и определить его суггестивный потенциал. 

Ключевые слова: вербальная суггестия, аллитерация, древнеанглийская поэзия, фонема, фоносе-
мантика. 

 
One of the essential features of the Anglo-Saxon poetic corpus is the ever-presence of alliterative 

rhyming. While alliteration serves to facilitate text cohesion and to improve its mnemonic qualities, it also 
offsets the meaning of words and texts at large and is itself highly semanticized. In this article, a methodology 
for analyzing the consonant composition of Anglo-Saxon texts is suggested. It enables the researcher to 
compare the meaning of the alliterating consonant with its semantics according to the Germanic runic 
alphabet, and to determine its potential as a means of suggestion based on context. 

Key words: verbal suggestion, alliteration, Old English poetry, phoneme, phonosemantics. 
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Статтю присвячено дієслівним формам та конструкціям новогрецької мови, їх функціонуванню в 

мові. Порівняльний аналіз утворення дієслівних форм, узагальнює прояви аналітизму й синтетизму в 
мові. Розглянуто пасивний стан і його роль у підвищенні синтетизму новогрецької мови, вираження 
дієслівного заперечення у дійсному, умовному та наказовому способах. 

Ключові слова: дієслово, категорія, час, спосіб, стан, синтетизм, аналітизм, заперечення. 
 
Стаття має на меті розглянути утворення та функціонування певних дієслівних 

форм і конструкцій у сучасній новогрецькій мові (усюди далі СНМ). Предмет 
статті становлять дієслівні форми та конструкції, утворювані дієсловами; об'єктом 
статті є процес їх утворення та функціонування в мові. Актуальність дослідження 
полягає в тому, що воно стане однією з небагатьох вітчизняних розвідок про опис 
системи дієслова новогрецької мови з погляду її синтетизму та аналітизму. 

Граматика кожної мови відображає у своїх правилах об'єктивно існуючі законо-
мірності граматичної будови цієї мови. Дієслово є однією з центральних частин мо-
вної системи, оскільки воно утворює клас ознакових слів, що позначають дію, про-
цес або стан, і найчіткіше протиставляється іменникові, який називає предмети, 
речі та явища. Воно має найбільшу кількість морфологічних категорій серед інших 
частин мови, які розподіляються на а) власне дієслівні (час, вид, спосіб); б) невлас-
не-дієслівні (особа, число, рід). Варто зауважити, що дієслівна система СНМ не має 
категорії виду. Також до граматичних категорій дієслова зараховують категорію 
перехідності/неперехідності дієслова та категорію стану. Проте, останні дві в су-
часному мовознавстві дослідники відносять до міжрівневих категорій, оскільки во-
ни поєднують у собі компоненти трьох граматичних підсистем: морфології, слово-
творення та синтаксису. Дієслово СНМ має чотири стани: активний (ενεργητική), 
пасивний (παθητική), середній (μέση), зворотний (ουδέτερη) на відміну від українсь-
кої мови, де їх два – активний та пасивний. Проте, українській мовознавчій традиції 
також відома теорія трьох станів дієслова: активного, пасивного та зворотно-
середнього [Вихованець 2004, 242]. Нагадаємо, що стан дієслова виражає відношен-
ня між дією суб'єкта та об'єкта. Формально-граматично середній стан СНМ не відріз-
няється від пасивного, проте вказує, що суб'єкт-підмет перебуває в якомусь стані: 
διψώ(α) – хочу пити, є спраглим; πεινώ(α) – хочу їсти, є голодним. До зворотного ста-
ну належать дієслова, що називають дію суб'єкта-підмета, спрямованого на нього 
самого: ντύνομαι – одягаюся, тобто одягаю самого себе; ετοιμάζομαι – готуюся. 

Часову систему дієслова СНМ унаслідувала від старогрецької мови, проте де-
що втратила її розгалуженість, ось чому сьогодні вона нараховує вісім часів: 
ενεστώτας – теперішній, παρατατικός – минулий незакінчений (імперфект), 
αόριστος – минулий завершений, παρακείμενος – минулий результативний (perfect), 
υπερσυντέλικος – давноминулий час (plusquamperfect), εξακολουθητικός μέλλοντας – 
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майбутній незавершений (тривалий), στιγμιαίος μέλλοντας – майбутній закінчений 
(миттєвий), συντελεσμένος μέλλοντας – складений майбутній1. Усі ці часи розпо-
діляються на три види: παραντικοί – теперішні, περασμένοι – минулі, μελλοντικοί – 
майбутні. Індоєвропейська мова не мала складних дієслівних форм. Їх розвиток 
демонструє характерну особливість мовних змін у індоєвропейських мовах. Біль-
шість часів новогрецької мови мають свої відповідники в українській мові, а деякі 
– ні й потребують певного пояснення. Зокрема, грецькі часи: теперішній, минулий 
незавершений, минулий завершений, давноминулий (плюсквамперфект), майбут-
ній незавершений (тривалий), майбутній завершений (миттєвий), – мають свої 
прямі відповідники в українській мові. 

За всіма ознаками грецький минулий результативний час (παρακείμενος) належить 
до минулого, проте, разом із теперішнім часом він належить до системи часів ново-
грецької мови. За своїм значенням при перекладі він найближче стоїть до минулого 
завершеного часу (αόριστος), але так само має безпосереднє відношення до теперіш-
нього часу. Наприклад, у реченні: Έχει φυτεύσει μια μηλιά – він посадив яблуню, – 
йдеться про те, що вона росте й по сьогодні. Саме тому цей час ще називають ре-
зультативним. Грецький давноминулий час має мало спільного з давноминулим 
українським. У новогрецькій мові він позначає дію в минулому, що передує ще одній 
минулій дії. У сучасній українській мові в таких випадках ми не маємо часу, який би 
позначав таку дію, а вводимо її у контекст описово: перед тим, до того як тощо, або 
ж розуміємо з контексту послідовність дій. Υπερσυντέλικος (давноминулий час) у но-
вогрецькій мові зазвичай вживається в поєднанні з іншими минулими часами: δεν 
άκουσα (ΑΟΡ) τίποτα, επειδή είχα κοιμηθή (ΥΠΡ) – я нічого не чув, бо вже спав (я за-
снув раніше, ніж щось мав би почути). Така сама ситуація з майбутнім складеним 
часом. Він позначає дію, яка передує іншій дії у майбутньому: θα έχω μαγειρέψει, 
ώσπου να γυρίσεις – я приготую (страву), доки ти повернешся.  

Перш ніж перейти до морфологічного аналізу системи дієслова з погляду її ана-
літизму/синтетизму, ми хотіли б уточнити визначення цих термінів і що саме ми 
розумітимемо під такими поняттями, як аналітична/синтетична форма сло-
ва/конструкції. Ми приймаємо твердження вчених про те, що аналітична форма 
дієслова це така форма, яка утворена за допомогою сполучення слів: службового 
(частково десемантизованого) й повнозначного (повного). У ній службове дієслово 
самостійно (чи разом із повнозначним) виражає граматичне значення повнозначно-
го слова, якщо ж ідеться про дієслівну конструкцію, то й конструкції в цілому. До 
дієслівних аналітичних конструкцій ми відносимо сталі нероздільні сполучення 
повнозначного й службового дієслова (чи часток). Ця нероздільність аналітичних 
конструкцій, як зазначає М.М. Гухман, виявляється у двох вимірах: лексичному й 
граматичному [Гухман 1965, 345]. 

Часова форма дієслова СНМ може бути виражена (утворена) одним словом (од-
нослівно – синтетично) або двома чи навіть трьома словами (описово – аналітич-

                                                 
1 Деякі граматики подають таку термінологію часів: εξακολουθητικός μέλλοντας – майбутній тривалий, 
στιγμιαίος μέλλοντας – майбутній миттєвий, συντελεσμένος μέλλοντας – майбутній завершений [Тріан-
дафіллідис 2003, 194]. 
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но). Часів, що утворюють свої словоформи однослівно, три: теперішній (γράφω – я 
пишу), минулий незакінчений – імперфект (έγραφα – я писав) та минулий заверше-
ний (έγραψα – я написав). Відповідно, описових часів п'ять2: минулий результати-
вний – перфект (έχω γράψει – я написав), давноминулий – плюсквамперфект (είχα 
γράψει – я написав) і всі часи майбутньої групи: майбутній незавершений, майбут-
ній закінчений та складений майбутній (θα γράφω – я писатиму Εξ. Μελλ., θα γράψω 
– я напишу Στ. Μελλ., θα έχω γράψει – я напишу Συν. Μελλ.). Описові часи у СНМ 
можуть утворюватися за допомогою частки θα і допоміжних дієслів έχω та είμαι, що 
вживаються і узгоджуються зі стрижневим (повнозначним) дієсловом. Форми до-
поміжних дієслів виконують більше граматичну, аніж лексичну функцію, адже їх-
ню лексичну функцію повністю витіснено повнозначним дієсловом. Вони грама-
тизуються (десемантизуються), тобто у межах такої конструкції допоміжне діє-
слово втрачає своє первісне і лексичне (а часом дещо і граматичне) значення. Від-
так, повна дієслівна форма складного часу не відповідає часовій приналежності 
першого компонента: έχω δουλέψει – він працював (і зараз працює – минулий ре-
зультативний час). Хоча час у цьому прикладі ми маємо минулий, формально до-
поміжне дієслово έχω вжите у теперішньому часі. Саме воно у цьому описовому 
часі виступає індикатором часу, особи, числа. Проте, це не означає, що лише воно є 
носієм граматичного значення. Адже у кожній конкретно виокремленій аналітичній 
конструкції система граматичних значень характерна саме для цієї конструкції і 
встановлюється лише у поєднанні з другим компонентом.  

Як ми зазначали вище, такі складені часові форми свідчать про риси аналітизму 
в новогрецькій мові. Подібні дієслівні форми (у творенні складних часів) наявні у 
багатьох сучасних індоєвропейських мовах пор. нім.: Ich habe geschrieben; англ.: 
I have written – я написав тощо. Саме те, що допоміжне дієслово визначає додаткові 
граматичні значення повнозначного дієслова і відрізняє його від самостійного вжи-
вання як повнозначного, так і службового дієслів [Гухман 1965, 340]. В українські 
літературній мові всі вищерозглянуті часи СНМ утворюються однослівно (синте-
тично), хоча в майбутньому недоконаному існує два шляхи утворення форм аналі-
тичний й синтетичний. Синтетична форма утворюється в такий спосіб: інфінітив + 
суфікс майбутнього часу -м- + тематичний суфікс -е- + особове закінчення => чита-
ти-м-у, косити-м-е-мо, сидіти-м-уть тощо. Аналітична утворюється по-іншому: бу-
ти (з урахуванням особи, часу, числа) + інфінітив => буду читати, будеш читати і 
так далі. Аналітично утворюється також давноминулий час української мови: я був 
пішов; ми були зробили тощо. Гіпотетично це означає, що ця дія відбулася перед 
іншою дією у минулому. 

Дієслівна система новогрецької мови виявляє неабиякий рівень синтетизму се-
ред інших індоєвропейських мов при порівнянні активного й пасивного станів. За-
уважимо, що пасивний стан СНМ протиставляє активному окремо оформлені осо-
бові закінчення в усіх особах однини і множини теперішнього та минулого недоко-

                                                 
2 У деяких граматиках протиставляються часи у кількості три / чотири, де два майбутні часи розгля-
даються як один [Τριανταφυλλίδης 1996, 113].  
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наного часів у двох дієвідмінах, як це показано у таблицях (таблиці 1-3 І-ша дієвід-
міни; таблиці 4-6 ІІ-га дієвідміни): 

 
Таблиця  1 .  Теперішній час, пасивний стан (І-ша дієвідміна) 

 
ΕΝΣ. Παθητική φωνή Однина Множина 

1 πληρών-ομαι πληρων-όμαστε 
2 πληρών-εσαι πληρών-εστε 
3 πληρών-εται πληρών-ονται 

 
Таблиця  2 .  Минулий незакінчений час, пасивний стан (І-ша дієвідміна) 

 
ΠΡΤ. Παθητική φωνή Однина Множина 

1 πληρων-όμουν πληρων-όμαστε 
2 πληρων-όσουν πληρων-όσαστε 
3 πληρων-όταν πληρων-όνταν 

 
Таблиця  3 .  Минулий закінчений час (І-ша дієвідміна) 

 
ΑΟΡ. Παθητική φωνή Однина Множина 

1 πληρώ-θηκ-α πληρω-θήκ-αμε 
2 πληρώ-θηκε-ς πληρω-θήκ-ατε 
3 πληρώ-θηκ-ε πληρώ-θηκ-αν 

 
Таблиця  4 .  Теперішній час, пасивний стан (ІІ-га дієвідміна) 

 
ΕΝΣ. Παθητική φωνή Однина Множина 

1 αγαπ-ιέμαι αγαπ-ιόμαστε 
2 αγαπ-ιέσαι αγαπ-ιέστε 
3 αγαπ-ιεται αγαπ-ιούνται 

 
Таблиця  5 .  Минулий незакінчений час, пасивний стан (ІІ-га дієвідміна) 

 
ΠΡΤ. Παθητική φωνή Однина Множина 

1 αγαπ-ιόμουν αγαπ-ιόμαστε 
2 αγαπ-ιόσουν αγαπ-ιόσαστε 
3 αγαπ-ιόταν αγαπ-ιό(υ)νταν 

 
Таблиця  6 .  Минулий закінчений час (ІІ-га дієвідміна) 

 
ΑΟΡ. Παθητική φωνή Однина Множина 

1 αγαπ-ήθηκ-α αγαπ-ηθήκ-αμε 
2 αγαπ-ήθηκ-ες αγαπ-ηθήκ-ατε 
3 αγαπ-ήθηκ-ε αγαπ-ήθηκ-αν 
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Пасивний стан у минулому завершеному часі хоча й не вирізняється окремо 
оформленими закінченнями порівняно з активним станом, проте має чіткий індика-
тор пасивності – суфікс. Дослідники зауважують, що пасивний аорист на -θη не має 
паралелей в інших індоєвропейських мовах [Широков 1983, 116], а є особливою 
рисою саме грецької мови. Для порівняння: українська мова немає особових закін-
чень у пасивному стані теперішнього часу, й постфікс -ся присутній в усіх особах 
однини й множини, а також він слугує виразником різних словотвірних значень 
зворотних дієслів, утворених від перехідних дієслів, зокрема, власне-зворотного 
мити – митися, одягати – одягатися; взаємно-зворотного сварити – сваритися; 
безоб'єктно-зворотного кусати – кусатися. Цікавим є також те, що постфікс -ся в 
діалектах української мови може відокремлюватися від дієслова, оформлюючись в 
частку й займати місце перед дієслівною формою (подібно до чеської та польської 
мови): я ся розчесав = я розчесався; я ся подивлю = я подивлюся тощо. 

Як зазначалося вище в українській мові, більшість дієслів із постфіксом –ся є 
неперехідними. Саме тому опозицію актив/пасив можуть формувати лише перехі-
дні дієслова. Цікаво, що певна кількість дієслів СНМ, зазвичай вживається у фор-
мі активного стану й при утворенні пасивного формально його й залишають: ο 
αέρας στέγνωσε το πουκάμισο – вітер висушив сорочку => το πουκάμισο στέγνωσε 
από τον αέρα – сорочка була висушена вітром, замість логічного το πουκάμισο 
στεγνώθηκε από τον αέρα. 

До синтетичних засобі СНМ ми відносимо також авгмент (прирощення), яке 
використовується при утворенні минулих часів παρατατικός και αόριστος і ставиться 
безпосередньо перед основою дієслова. Прирощення вживається, зазвичай, із діє-
словами, які мають початкову приголосну літеру: τρώω => έφαγα, κάνω => έκανα 
тощо. У старогрецькій мові авгмент мав складнішу систему утворення, що зберег-
лася у новогрецькій мові як застриглі форми: έχω => είχα, πίνω => ήπια, θέλω => 
ήθελα, βλέπω => είδα тощо. Як ми могли пересвідчитися, авгмент у СНМ може слу-
гувати додатковим складом (адже існує також ще внутрішнє прирощення або часо-
вий авгмент) і, зазвичай, виступає в наголошеній позиції. Авгмент не є надбанням 
суто грецької мови, ця властивість притаманна також вірменській та арійським мо-
вам [Широков 1983, 116]. 

Розглянемо деякі риси аналітичних дієслівних форм СНМ. Пасивний стан у гре-
цькій може оформлюватися двома шляхами і в обох випадках за допомогою аналі-
тичної конструкції (описово): 

1. από + Αιτ. πτ. (знах. відм.) 
Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το χωριό – Мешканці залишили село.  
Το χωριό εγκαταλείφτηκε από τους κατοίκους – Село було залишене мешканцями 
2. με + Αιτ. πτ. (знах. відм.) рідше. 
Χιόνι σκέπασε τα βουνά – Сніг укрив гори. 
Τα βουνά σκεπάστηκαν με χιόνι – Гори вкрилися (були вкриті) снігом. 
Як бачимо, у СНМ виконавець дії у пасивній конструкції позначається аналіти-

чно за допомогою двох прийменників με та από. В українській мові відповідником 
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цієї конструкції виступає вжитий предикативно пасивний дієприкметник доконано-
го або недоконаного виду, який кваліфікують як аналітичне синтаксичне дієслово зі 
значенням результативного стану, що є наслідком виконаної дії. 

У формах заперечення – αντίρρηση СНМ також виявляє риси аналітизму. Ново-
грецька мова використовує два види заперечення δεν, μην, які вживаються у дійс-
ному, умовному та наказовому способах. Заперечення δε(ν) у новогрецькій мові 
вживається у дійсному способі (οριστική έγκλιση) в усіх часах: οι φοιτητές δεν 
ακούνε τον καθηγητή – студенти не слухають викладача; ο Νίκος δεν πάει σήμερα στο 
θέατρο – Нікос не йде сьогодні у театр; η Ελένη δεν διάβασα αυτό το βιβλίο – Елені не 
прочитала цю книгу; αυτό το παιδί δεν θα τρώει το μπισκότο – ця дитина не їстиме 
тістечко тощо. Заперечення μη(ν) вживається в умовному способі та ввічливій фор-
мі наказового способу з часткою να (υποτακτική και προστακτική έγκλιση): μη 
σκουπίζεις – не прибирай; να μη διαβάζετε – чи не могли б ви не читати; ο γιατρός 
μου είπε να μην ταξιδέψω καθόλου φέτος – лікар мені сказав, щоби я не подорожува-
ла взагалі цього року. 

Також до рис аналітизму дієслівної системи новогрецької мови, ми відносимо 
частки να, ας, αν тощо, які вживаються в умовному способі й виконують різне зміс-
тове навантаження: ας πάμε μια εκδρομή όλοι μαζί – давайте підемо на прогулянку 
всі разом, αν βρω καιρό, θα ζωγραφίσω – якщо я знайду час, я намалюю, μήπως είδες 
τα κλειδιά μου; Πρέπει να τα έχω αφήσει εδώ – можливо, ти бачив мої ключі? Напев-
не, я їх залишив тут. 

Підсумовуючи короткий огляд дієслівної системи СНМ зазначимо, що особливі-
стю багатьох сучасних індоєвропейських мов є тенденція в переході від флективно-
синтетичних форм до аналітичних, новогрецька мова тут не є винятком. Виникнен-
ня у новогрецькій мові аналітичних конструкцій пов'язано також зі зміною у сфері 
синтаксису, але це не свідчить про зміну самої будови мови. На останок зазначимо, 
що розвиток аналітичних/синтетичних дієслівних конструкцій у мові, зокрема 
СНМ, є динамічним та складним явищем, яке вимагає процесуального розгляду 
мови. Тобто, встановлення різного рівня граматизації дієслівних конструкціях, які 
вважаються аналітичними. Дієслівна система СНМ, незважаючи на значні зміни у 
морфології і синтаксисі впродовж своєї історії, зберегла на сьогодні багато архаїч-
них форм, які дають нам змогу говорити про високий рівень її синтетизму. Наяв-
ність у мові аналітичних утворень не змінює загальної структури, хоча вона дещо й 
втратила рівень синтетизму, про що свідчить зникнення деяких способів дієслова, 
зокрема оптативу, втрата інфінітиву, розвинута система описових часів та констру-
кцій з використанням різноманітних часток тощо. Проте це аж ніяк не свідчить, що 
вона з мови синтетичної (флективної) стала мовою аналітичною. 

 
The article is devoted to verbal forms and constructions in the modern Greek language, their functioning 

in the language. Compares the formation verbal forms, which are examples synthetis and analysis in the 
modern Greek. Considers passive voice and it contribution to level synthetis of modern Greek language. Also 
we pay attention to the denial in the indicative, conditional (subjunctive) and imperative mood. 

Key words: verb, tense, voice, mood, synthesis, analysis, denial. 
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Статья посвящена глагольным формам и конструкциям новогреческого языка и их функциониро-
ванию в языке. Сравнивается образование глагольных форм, служащих примером синтетизма и ана-
литизма в языке. Рассматривается страдательный залог и его формы в новогреческом языке, а та-
кже глагольное отрицание в изъявительном, зависимом и повелительном наклонении. 

Ключевые слова: глагол, время, залог, наклонение, синтетизм, аналитизм, отрицание. 
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МОВНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ НА ВОЛИНІ В КІНЦІ XVI СТОЛІТТЯ 
 

Кравчук Анастасія Євгеніївна, 
асп. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

У статті розглядаються основні зовнішні та внутрішні фактори, які вплинули на формування і 
розвиток староукраїнської мови в період входження українських земель до складу Польщі, а саме 
після проголошення Люблінської унії 1569 року.  

Ключові слова: Волинь, староукраїнська мова, XVI століття, Люблінська унія, реформаційні рухи.  
 
Друга половина XVI ст. – один із найважливіших періодів українського національ-

ного життя, який ще називають "першим українським відродженням". У цьому хроно-
логічному відрізку вирізняються дві нерозривно пов'язані між собою дати, що відігра-
ють велику роль в українській історії, зокрема в її зв'язках із Європою – Люблінська 
унія 1569 та Берестейська унія 1596 років. Ці історичні події найбільшою мірою стосу-
валися українського етносу і певним чином пояснюються тими діями і чинниками іс-
торії, культури, філософії, освіти, мови, що відбувалися в Європі [Полюга 1999, 125].  

Різні аспекти розвитку українського суспільства та його мови другої половини 
XVI ст. розглянуті у працях П. Житецького, М. Грушевського, І. Франка, І. Огієнка, 
В. Русанівського, У. Добосевич, О. Ніки та ін. 

Значну кількість фактологічного матеріалу містять узагальнюючі праці з історії 
Волині вчених минулих століть – А. Андріяшева, П. Батюшкова, М. Теодоровича, 
проте вони не пов'язані з мовною ситуацією, яка склалася на той час. 

А тому мета даної статті – висвітлити мовно-політичний стан в Україні, зокрема 
на Волині, в кінці XVI ст. Розкриття основних подій зазначеного періоду дасть змо-
гу показати їх вплив на стан і динаміку функціонування тогочасної української мо-
ви на цій території; окреслити ті чинники, які були рушійними у процесі поступу 
мови, що й визначає наше завдання. 

Об'єктом дослідження стали зовнішні та внутрішні фактори, які вплинули на 
формування і розвиток староукраїнської мови. Предметом дослідження – культуро-
логічні процеси Волині наприкінці XVI ст. 

Наукова новизна зумовлена постановкою проблеми і комплексним підходом до 
вирішення питань, які стосуються як мовної, так і політичної ситуації на Волині в 
окреслений час.  

У другій половині XVI століття, зокрема після Люблінської унії 1569 року, Во-
линь була прилучена до Польщі. За умовами акту Велике князівство Литовське і 
Польське королівство об'єднувалися в одну федеративну державу – Річ Посполиту 
під владою спільного монарха короля польського і одночасно великого князя ли-
товського. Декларація передбачала рівність обох частин Речі Посполитої, проте Ве-
лике князівство Литовське опинилося в підпорядкованому становищі, і на об'єдна-
них сеймах його репрезентувало лише близько третини загальної кількості голосів. 
За Литовським князівством зберігалися певні ознаки державності (окреме законо-
давство, суди, окремі вищі адміністративні посади, власна фінансова система і вій-
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сько),хоч територія його зменшувалася вдвічі [Ісаєвич 2001, 479]. Так, напередодні 
Люблінської унії Підляське, Волинське, Брацлавське, Київське воєводства були ві-
дібрані від Великого князівства Литовського і включені до Корони – польської час-
тини Речі Посполитої. Волинська земля перетворилася на воєводство, що складало-
ся з трьох поділених на волості повітів – Луцького, Володимирського і Кременець-
кого [Прищепа 2008, 84].  

Правлячі кола Речі Посполитої обмежували українців, здійснювали перешко-
джали в галузі освіти, державної служби, військової справи, судочинства, відправ-
лянні релігійних обрядів: скрізь утверджувалося польське право, власне, польська 
культура, пов'язана з культурою Західної Європи. Шляхетські старости і воєводи 
своєю сваволею звели нанівець усі привілеї, які давало містам Магдебурзьке право, 
чинили міщанам "великие грабежи", змушували до роботи й "неслушних повинно-
стей", "садили … безвиние до везення" (тобто ув'язнювали) [Маслов 1993, 319]. Ба-
гаті українські роди все частіше створювали мішані шлюби з польською шляхтою, 
зрікалися православ'я, приймаючи католицьку віру. Проте слід врахувати, що Люб-
лінська політична унія 1569 р. поряд з негативними наслідками мала й позитивне 
значення, яке виявилося в об'єднанні українських земель в одній цілісності, скасу-
ванні кордонів, які відділяли Західну Україну від Східної [Матковська 1996, 10].  

Із другої чверті XVI ст. Європа стала ареною соціально-політичного та релігій-
ного руху – Реформації; відбувалися глибокі політичні зміни у Франції, Швейцарії, 
Швеції, революції в Англії, Нідерландах. Реформаційних рух сприяв відокремлен-
ню від римокатолицизму різних релігійних гілок (лютеранської, кальвіністської, 
англіканської) і сект (анабаптизму, антитринітаризму, по-іншому, аріанства), що 
отримали назву протестантських. Їхньою доктриною було радикальне оновлення 
догматичних засад з метою наближення до духу раннього християнства [Любащен-
ко 2001, 491]. Реформація охопила не лише країни Західної Європи, а й Польщу, 
Литву, Білорусію та Україну [ІУК 2002, 239]. Поза увагою не залишилася і терито-
рія Волині. Волинська аристократія, переходячи до католицизму, прокладала шлях 
для діяльності єзуїтів і католицького духовенства. Єзуїти намагалися заволодіти 
ключовими позиціями у громадському й політичному житті волинського краю: тут 
вони будували костели й монастирі, закладали школи, колегії і таким чином впли-
вали на все культурне життя [Киричук 2000, 239].  

У середовищі українських магнатів і шляхти через Угорщину, Південну Польщу 
поширювався кальвінізм. Велике враження справило на сучасників прийняття каль-
вінізму близько 1553 р. литовським канцлером, власником м. Олики на Волині, Ми-
колою Радивилом (Чорним). До кальвіністського руху пристало багато родів україн-
ських і білоруських магнатів та шляхтичів – Воловичів, Огінських, Пузин, Сапіг, 
Ходкевичів та ін. В останній чверті XVI ст. князь О. Пронський перетворив м. Бере-
стечко на впливовий центр кальвінізму [Ісаєвич 2001, 480].  

Наприкінці XVI – початку XVII ст. виникли громади социніан в Острозі, Остро-
полі і Старокостянтинові – в маєтках найбільшого православного магната князя К.-
В. Острозького, який користувався послугами аріан у своїй політичній та освітній 
діяльності. Однак і після його смерті 1608 р. згадані громади продовжували існува-
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ти. Хоч ініціаторами переходу до нової віри були переважно шляхтичі, проте до со-
циніанських громад також належали міщани багатьох міст, зокрема Гощі, Рафалів-
ки, Ляховець, Берестечка, Полонного. 

Всупереч поведінці світської верхівки і деякій деградації вищого духовенства, 
українська культура на Волині в XVI ст. переживала певне нове піднесення. Засно-
вуються невеликі осередки відродження своєї культури, книжності й освіти. Одни-
ми із важливих форм, у яких виявилось національно-культурне відродження в 
Україні кінця XVI ст. були: створення шкіл і братств; організація наукової та літе-
ратурної роботи; відкриття друкарень, розвиток видавничої справи. 

Чи не найголовнішим наслідком активності релігійних реформаторів було те, що 
вони стимулювали активність традиційних церков на ниві релігійно-організаційній 
та освітній. Поділ Київської митрополії на православну й унійну сприймався сучас-
никами і наступними поколіннями як національна трагедія. І все ж єдність обряду, 
спільність старокиївської церковної традиції вберегли український народ і україн-
ську культуру від розколу. Попри всі негативні наслідки конфесійної боротьби, 
змагання між релігіями і обрядами стимулювало активізацію зусиль на ниві шкіль-
ництва, друкарства й науки, сприяло пожвавленню богословської думки [Ісаєвич 
2001, 482]. На терені самої Волині постає декілька культурних центрів: у Острозі, 
Володимирі, Луцьку, Ковелі, Дермані, Кременці, Почаєві, Рохманові, Четвертні, 
Пересопниці, Дворці, Хорошеві), в яких жваво провадилась українська культурна 
праця [Огієнко 1994, 184]. 

Документи XVI ст. засвідчують різноманітні кроки української інтелігенції того 
часу, спрямовані на організацію освіти молоді. 1533 року князь Острозький вжив за-
ходів для відкриття училищ. Перша школа, згадки про яку збереглися в документах, 
працювала у передмісті Львова вже 1545 року. У 1550 році відкрито українську шко-
лу в Красноставі, з'явилися вони і в Києві при Михайлівському монастирі, на Волині 
– при Знаменському. 1572 року князь Острозький відкрив такий заклад в місті Остро-
зі [Фартушний 2000, 72–73], який сучасники часто називали "триязичним ліцеєм", 
оскільки навчання "наук вільних", тобто граматики, діалектики, риторики та ін. про-
водилося слов'янською, грецькою та латинською мовами [Киричук 2000, 213]. Очо-
лив школу відомий письменник Герасим Смотрицький, учителями були Кирило Лу-
каріс, протосинкел Никифор, социніанин Мотовило, автор знаменитого "Апокриси-
са" під псевдонімом Христофор Філалет та католицький учений – професор Краків-
ського університету Ян Лятос, слухачами закладу ставали видатні діячі того часу: 
відомий учений і письменник Мелетій Смотрицький, запорозький гетьман Петро Ко-
нашевич Сагайдачний [Маслов 1993, 324]. Острозька школа відіграла значну роль у 
духовному відродженні православ'я, усієї української культури, вказуючи на шлях 
створення шкіл, що виникали головним чином при церковних братствах.  

У формуванні освітніх закладів, брало участь українське міщанство, об'єднане 
в церковні братства, які спочатку були організаціями церковно-господарськими й 
релігійно-філантропічними. І лише в кінці XVI ст. вони, розширили свою програ-
му і своє головне завдання почали вбачати в захисті православ'я, у підвищенні 
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морального й інтелектуального рівня своїх членів, поширенні серед них освіти. 
Антіохійський патріарх Йоаким, який 1586 р. побував у Львові, збільшив повно-
важення місцевого братства, надав йому право ставропігії, тобто незалежності від 
церковних владик, доручив йому нагляд над іншими братствами і, взагалі, над 
релігійним життям громадян, особливо – духовенства. Львівське братство стало 
опісля ініціатором заснування братств по всіх містах і містечках Галичини, Воли-
ні, Холмщини, Поділля, а також серед місцевого православного населення Литви 
(Віленське братство). Загалом львівські братчики намагалися забезпечити функ-
ціонування братств, друкарень і шкіл: "перше – щоб при церкві братство церковне 
було, друге – щоб друкарня стала задля книг божественної науки, третє ж – школа 
хай буде на науку дітям" [Грінченко 1907, 21].  

Якщо у Львові духівництво залишилося поза братством, а шляхта ввійшла до 
нього вже в період братського руху, то в таких містах як Вільно, Київ, Луцьк соціа-
льний склад братств із самого початку був іншим. Так, сподвижниками й членами 
Луцького Воздвиженського (Чеснохрестського) братства стали представники духі-
вництва і шляхти: Герасим Микулич, Ісакій Борисович, Михайло Гулевич, Лаврен-
тій Древинський. Київське братство заснували Захарій Копистенський, Тарасій Зе-
мка, Ієзекиїль Курцевич. Його членом також був гетьман Сагайдачний з усім коза-
цьким військом. У 1627 році архімандритом Києво-Печерської Лаври призначили 
Петра Могилу, котрий вирішив докорінно змінити ту систему освіти, що практику-
валася до того часу в руських школах Речі Посполитої. Він заснував на Україні та-
ку школу, яка, залишаючись суворо православною, насаджувала освіту за зразками 
і програмами західноєвропейських і польських колегіумів. Це була Лаврська шко-
ла, яка згодом об'єдналася з Братським училищем і утворила Києво-Могилянський 
колегіум [Маслов 1993, 329–331]. Значними осередками культури вважалися мона-
стирі: дерманський, дубенський, степанський та церкви, яких тільки на землях  
В.-К.К. Острозького налічувалося понад 600. Великою заслугою князів Четвертин-
ських, котрі служили ігуменами, єпископами, та митрополитами, була розбудова в 
місті Четвертні чоловічого та жіночого монастирів, що звалися "світильниками свя-
того українського православ'я" [Рожко 2005, 129].  

У річищі загальноєвропейських тенденцій прикметною сторінкою української 
культури XVI став розвиток шкільництва, який стимулював процес книгодруку-
вання. Друкарня в давнину була цілком освітньою справою, а тому обов'язково об'-
єднувалася зі школами, що засновувалися з першорядною метою видання книг, 
особливо богослужбових.  

Початок систематичного книгодрукування в Україні пов'язаний із діяльністю 
Івана Федорова, котрий після вимушеного повернення з Москви відкрив власну 
друкарню у Львові і видав тут 1574 року дві книги – "Апостол" та "Буквар". Проте 
дослідники стверджують, що початком книгодрукування слід вважати 1569 рік – 
час створення друкарем "Євангелія Учительного" [Тимошик 1994, 31]. Згодом в 
Острозі було видрукувано ще три книги "Новий заповіт з псалтирем", "Хроноло-
гію" Андрія Римші та "Біблію". Виникали друкарні і в інших містах України, зок-
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рема в Луцьку, Києві, Новгород-Сіверському, Чернігові, серед яких з'являлися й 
невеликі приватні, які часто були пересувними. Так, 1570 року у Несвіжі власну 
друкарню мав В. Тяпинський. У ній він надрукував народною мовою "Євангеліє" 
для шкільних і народних потреб [Фартушний 2000, 79].  

Чи не найяскравішим проявом культурно – національного піднесення на Україні 
в XVI був розвиток наукової й літературної роботи. 

Державною мовою Великого князівства Литовського була так звана "руська мо-
ва", тобто спільна українсько-білоруська літературна мова, що функціонувала як 
офіційна мова уряду, державних документів, судочинства [Огієнко 1930, 120]. Як 
літературні використовувались також (проте різною мірою) польська, латинська, в 
поодиноких випадках – і грецька [Німчук 1996, 1]. Проте в оригінальних писемних 
пам'ятках другої половини XVI ст. чітко не простежується хронологічне розмежу-
вання таких самоназв як "руська" та "проста" [Ніка 2009, 132]. 

Видатною пам'яткою мовної, правової та політичної культури того періоду був 
"Литовський статут" – кодекс права Великого князівства Литовського, який рег-
ламентував практично всі сфери суспільного життя. Цей документ мав три редак-
ції. Першу – схвалену 1529 року, друга прийнята 1566 року, третю 1558 року. Всі 
литовські статути написані "руською мовою", яка являла собою на той час суміш 
церковнослов'янської мови з українськими та білоруськими говірками [Фартуш-
ний 2000, 64–65]. 

Як відомо, українські та білоруські землі в цей час були на межі реформаторсь-
ких гуманістичних віянь з Європи. Саме протестантський рух, зокрема аріанська 
течія сприяли поширенню живомовних елементів в українській мові, оскільки їх-
ньою доктриною було ведення богослужіння мовою, зрозумілою для народу.  

Безсумнівним внеском социніан у національно-культурне життя України стала 
їхня науково-перекладацька діяльність, що розвивалася під впливом народної мови. 
Так, у другій половині XVI ст. здійснюються переклади конфесійних творів на 
українську мову, зокрема, Пересопницького Євангелія 1556-1561рр. в м. Пересоп-
ниці, Волинського Євангелія 1571 р. у Володимирі, Нового Завіту в м. Хорошеві, 
Літківського Євангелія 1595 р. в Луцьку [Огієнко 1994, 185]. У 1616 р. віленські 
братчики у своїй друкарні в містечку Ев'є видрукували "Учительне Євангеліє". Такі 
твори належали до одного з найбільш популярних жанрів "руської" літератури 
XVI ст. Частина з них вийшла друком, але більшість зберігалася в рукописах. Єван-
гелія читалися як освіченими людьми, так і православними священиками при під-
готовці проповідей [Кралюк 2007, 84–85]. Репертуар українських Учительних 
Євангелій був досить різноманітним. Самодостатнього значення набували вставні 
новели – приклади з життя або з писемних джерел, що слугували кращому засвоєн-
ню моралізаторської спрямованості казань. Ф. Скорина, Є. Будний, В. Тяпинський, 
В. Негалевський, архімандрит Григорій і писар Михайло Насидієвичі, Герасим та 
Мелетій Смотрицькі – першими відважилися донести до українців та білорусів сло-
во Боже "простою" мовою. "Проста" або "руська" мова проникала і в інші стилі – 
полемічний та художній [Німчук 1980, 37].  
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Українська полемічна література виникла як відповідь на книги ініціаторів та 
організаторів Брестської унії 1596 року. Першим письменником – полемістом слід 
назвати Герасима Смотрицького, який у відповідь на трактат "Про єдність Церкви 
Божої під одним пастирем і про грецьке відступництво від цієї єдності" (1577) 
польського церковного діяча і письменника Петра Скарги у 1587 році видав книгу 
"Ключ Царства Небесного". Відповіддю на книги Іпатія Потія (одного із розбудов-
ників унії) став виданий Віленським братством польськомовний твір "Антіграфе" 
(1608), який часто приписують Мелетієві Смотрицькому, хоч авторство його досить 
сумнівне. Проти унії з гнівними полемічними трактами виступили також Василь 
Сурозький, Клірик Острозький, Христофор Філалет. Так, уже в "Апокрисисі" Хрис-
тофора Філалета (1597), докладно аналізується перебіг унійного і православного 
соборів 1596 р. у Бересті, їхня легітимність і вплив на релігійне та суспільно-
політичне життя в Київській митрополії [Криса 2001, 707]. Проте найбільшу попу-
лярність здобули яскраво й натхненно написані викривально-сатиричні твори Івана 
Вишенського [Українська література 1997, 79], проблематика яких змінюється від-
повідно до суспільно-релігійної ситуації та її запитів. І хоча чільне місце належить 
боротьбі з Берестейською унією, особливо в "Писанії к утікшим од православної 
віри єпископом", тематичний діапазон їх був набагато ширший і містив мотиви со-
ціального служіння Церкви, суспільних відносин, релігійної моралі, освіти тощо. 
Єдиний жанровий тип послання варіювався залежно від умов написання та харак-
теру адресата [Криса 2000, 703]. 

На ґрунті досвіду новолатинської літератури та українського фольклору до поло-
вини XVI ст. складається новий для України вид літературної творчості – книжні ві-
рші, які виникали як наслідок впливу різноманітних католицьких і протестантських 
течій, а також місцевої, народної та книжної поезії XVI ст. на релігійну [Українська 
поезія 1978, 5–7]. Книжна позацерковна поезія розвивається з поширенням писемно-
сті серед усіх верств світського населення – магнатства, шляхти, міщанства, козацтва, 
частково селянства. Її розвиток тісно пов'язаний зі шкільництвом та книгодрукуван-
ням. На перших порах жанровий спектр представлений різноманітними шкільними 
декламаціями, навчальними взірцями і вправами, посвятами, перед- та післямовами. 
Авторами та виконавцями віршів виступають у цей час переважно вчителі, учні брат-
ських і монастирських шкіл, друкарі. Стиль та поетика українських віршів кінця 
XVI ст. розвиваються від рівня, характерного для пізнього східнослов'янського сере-
дньовіччя (преренесансу), до рівня, властивого Ренесансу і ранньому барокко. Цей 
період репрезентують поезії Герасима Смотрицького з Острозької Біблії, вірші з Киє-
во-Михайлівського збірника, "Скарга нищих до Бога", "Просфонима".  

У цей час значного розвитку набуває науковий стиль. У системі освіти XVI ст. 
засвоєнню граматики відводилася провідна роль, оскільки її вважали засобом, за 
допомогою якого можна досягти всіх інших знань. Саме для шкіл були призначе-
ні мовознавчі трактати Максима Грека, філологічні видання Івана Федорова, 
"Адельфотес", "Граматика словенська Л. Зизанія", "Трактат о осмихъ частехъ 
слова" [Німчук 1985, 35]. 
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Діловий стиль представляють, так звані, актові книги, до яких входили судові, 
мирові, тестаменти, договори, дарчі, закладні, купчі і т.п. У цих актах за Литовсь-
ким Статутом 1566р. була закріплена "руська" мова [Попович 1998, 136], тобто 
спільна староукраїнська і старобілоруська писемна мова ділового стилю. Знання 
мови корінного етносу було головним завданням у кожного литовця, який праг-
нув посісти певну державну чи адміністративну посаду на українських землях 
[Фартушний 2000, 13].  

Значення актової мови в історії розвитку української літературної мови над-
звичайно велике, оскільки "в актах XVI віку, відбилися цілим усе українське жит-
тя, а тому маємо матеріал з найріжніших ділянок: землеволодіння, торгівля, орен-
да, міське життя…, яко найціннішого джерела, …яке живе й різнобарвне…" [Огі-
єнко 1930, 121]. 

Отже, суспільна політична ситуація на Волині кінця XVI ст. в загальноукраїнсь-
кому контексті сприяла розвиткові староукраїнської мови в її найважливіших сти-
лях: діловому, науковому, полемічному, конфесійному та художньому. 

 
В статье рассматриваются основные внешние и внутренние факторы, которые воздействовали 

на формирование и развитие староукраинского языка в период вхождения украинских земель в сос-
тав Польши, а именно после провозглашения Люблинской унии 1569 года. Предметом исследования 
выступили волынские земли в конце XVI–XVII ст. 

Ключевые слова: Волынь, староукраинский язык, XVI столетие, Люблинская уния, реформацион-
ные движения. 

 
The article observes the main outside and inside factors that influenced on formtion and development of 

the Old Ukrainian language after the proclamation of Lublin's union in 1596. 
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У статті розглянуто важливе у комунікативному аспекті питання мовного вираження каузати-
вних відношень, відображено механізми функціонування категорії каузативності у сучасній іспансь-
кій мові через засоби її реалізації у каузативних конструкціях та у дієсловах із семою каузативності. 

Ключові слова: каузативність, мовна категорія каузативності, каузативні конструкції, каузати-
вні дієслова. 

 
Каузативність є одним із видів причиново-наслідкових відношень. Це такі зв'я-

зки між причиною та наслідком, при яких друге не лише безпосередньо витікає з 
першого та породжується ним, але його поява ще й зумовлена певним присилен-
ням. 

Значення каузативності притаманне будь-якій мові, та воно має певні особливо-
сті в плані мовної реалізації каузативності в кожній конкретнй мові. Категорія кау-
зативності має вельми спірну семантику, що відображає близькість каузативних, 
каузальних, цільових та результативних значень [Терёшина 2008, 9]. У цілому, се-
мантика каузативності може розглядатися у руслі двох підходів: онтологічному – 
через поняття "причинності" / "спричинення" (В.П. Недялков, Г.Г. Сильницький, 
Л.Г. Ковальська, Н.С. Берон та ін.), та прагматичному – як "спонукання" (В.Ф. Вє-
лівченко, С.Д. Кацнельсон, В.В. Рябенко та ін.). В останньому випадку, в залежнос-
ті від обмежень на інтенціональність каузатора, результативність каузативного 
впливу, семантику ситуації, що каузується, під каузативними конструкціями розу-
міються різні мовні явища [Терёшина 2008, 9]. 

Разом з тим, з метою розмежування понять каузальності та каузативності, які 
при даному трактуванні каузативності виявляється суміжними, а у деяких авторів 
навіть тотожними, каузативними конструкціями будуть вважатися конструкції, яд-
ром яких є каузативне дієслово (КД). Тим самим каузативність, за Е.Е. Корді, пов'я-
зується з вираженням причиново-наслідкових відношень у системі дієслова [Корди 
88, 21], без обмежень на семантику окремих елементів конструкції.  

У нашій роботі центральне місце відводиться вивченню природи каузативності 
та відображенню механізмів функціонування категорії каузативності у сучасній 
іспанській мові. У лінгвістиці каузативність визначається як сукупність мовних 
явищ, які об'єднуються на основі загального значення каузативності. Встановлення 
каузативних відношень є одним із методів упорядкування думок, основний спосіб 
організації мисленнєвого процесу людини. 

Каузативні відношення у мові відрізняються від того, що відображається у сис-
темі логіки та філософії. Лінгвістику каузативні конструкції цікавлять як власно 
мовний об'єкт, що має формальну і семантичну специфіку, яку необхідно висвітли-
ти й описати. Мовна категорія каузативнсті, що розуміється як універсальна типо-
логічна категорія, характеризується широким набором засобів вираження в мові. 



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 156

У різних дослідників існують різні підходи щодо розподілу таких засобів. Наведе-
мо декілька з них.  

Вєлівченко В.Ф. виділяє такі чотири способи реалізації значення каузативності 
[Веливченко 1989, 26-27]: 

1. Лексичний спосіб, який полягає у використані лексичних засобів, що переда-
ють значення каузативності у якості свого основного значення. Цей спосіб перед-
бачає використання дієслів та є характерним для аналітичних мов. 

2. Лексико-синтаксичний спосіб, який полягає у тому, що некаузативні дієслова 
у певних синтаксичних конструкціях можуть позначати каузативні ситуації, що ви-
никають у реальній дійсності. Цей спосіб передбачає використання особливих син-
таксичних дієслівних конструкцій, що представляють собою синтаксичну структу-
ру, в якій спонукання до дії або переходу до іншого стану виражається за допомо-
гою спеціалізованих дієслів, що функціонують в якості операторів каузативного 
зв'язку [Веливченко 1989, 26]. 

3. Синтаксичний спосіб, який полягає у використанні у синтагматичному ряді 
певних чітко побудованих конструкцій та позицій. При цьому реалізація значення 
каузативності може здійснюватися як частиною речення, так і цілим реченням. 

4. Семантико-синтаксичний спосіб полягає у тому, що в якості засоба реалізації 
значення каузативності використовуються спонукальні речення, оформлені як роз-
повідні чи питальні [Веливченко 1989, 27]. 

Симулов М.Г. виділяє наступні способи вираження значення каузації, як при-
чинно-наслідкового зв'язку між двома ситуаціями [Сымулов 2006, 22-28]: 

1. Аналітичний спосіб, тобто вираження каузативності через використання до-
поміжних дієслів, що створюють каузативні конструкції з фактитивним та перміси-
вним значенням. 

2. Морфологічний спосіб. В основу даного способу полягає утворення каузати-
вного дієслова за допомогою афіксів. 

3. Лексичний спосіб. Тобто, за думкою дослідника, це значить, що основними 
виразниками категорії каузативності на лексичному рівні слугують слова та слово-
твірні афіксальні морфеми [Сымулов 2006, 27]. Слова, що виражають каузатив-
ність, за своєю структурою можуть бути непохідними, або похідними. При вира-
женні каузативних значень активну роль відіграє конверсія, тобто перехід слів з 
розряду іменників, прикметників та інших частин мови у розряд дієслів, що спри-
чиняє набуття останніми значення каузативності. 

Проаналізувавши конкретний мовний матеріал на іспанській мові ми погоджує-
мося з Тєрьошиною Ю.В., яка у своєму дослідженні виділяє такі способи передачі 
каузативного значення [Терешина 2008, 10]: 

1. Лексичний: опозиція каузатив/некаузатив виражається протиставленням різ-
нокореневих лексем. Антоніо Аранда Ортіс у своєму дослідженні категорії кауза-
тивності в іспанській мові зауважує, що "семантична риса "каузативності" з певною 
систематичністю з'являється у сфері іспанської лексики, де її можна виявити багато 
разів у парах лексем" [Aranda Ortiz 1990, 97], тобто у представниках "морфологіч-
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ної опозиції" [Gozalo Gomez 2004, 66]. Але складність полягає у структуризації та-
ких пар. У іспанській мові знаходимо наступні пари лексем [Aranda Ortiz 1990, 97]: 

matar : morir mantener : permanecer 
tirar : caer tocar : sonar 
dejar : quedar bruñir : brillar 
quemar : arder mostrar : aparecer 
meter : entrar destruir : cesar 
sacar : salir persuadir : creer 
llevar : ir disuadir : desistir 
traer : venir infligir : padecer 
parir : nacer dar : recibir 
tender : yacer enseñar : aprender 
poner : estar .................... 
2. Словотвірний: пари лексем, та, що утворює, та похідна, з яких перша називає 

якусь ситуацію, а друга – ту ж ситуацію, тільки в якості тієї, що каузується за до-
помогою кореня (основи) та каузального впливу – словотвірним засобом (rico – 
enriquecer, fino – afinar, sucio – ensuciar, bello – embellecer). 

3. Синтагматичний / контекстуально-синтаксичний: опозиція некаузатив / кауза-
тив виражається протиставленням неперехідного та перехідного використання од-
ного й того ж дієслова ("..termina por bajar la mano" (Perez-Reverte 2005, 91), "...tras 
hacer una inclinación, bajó a la calle." (Perez-Reverte 2005, 102). 

4. Лексико-синтаксичний: конструкції з фактитивними (hacer, forzar) та пермі-
сивними (dejar, permitir) каузативними дієсловами, що, відповідно, інтерпретують-
ся через семи "змусити" то "дозволити" [Терёшина 2008, 10]. 

5. Синтаксичний / аналітичний (як і в англійській мові): граматикалізовані конс-
трукції з формальними операторами каузативності, що мають статус самостійних 
слів, побудовані за моделлю X – Vcaus – Y – Z, де X – каузатор, Vcaus – оператор 
каузації, представлений службовими КД (каузативними дієсловами), до яких, за-
звичай, відносять фактитивне дієслово hacer та пермісивне дієслово dejar; Y – 
обє'кт каузації, Z – структурно варіативний компонент конструкції, що виражає на-
слідок, або консеквент – термінальний стан об'єкта каузації [Терёшина 2008, 10]. 

6. Контекстуальний: "...Vicentico Bola en el bar Nacional me invitó a sumarme a la 
expedición a cabaret..." (Vicent 1996, 25). 

Різні іспанські дослідники запропонували біль-менш співпадаючі класифікації 
засобів вираження каузативного значення. 

Кано Агілар Р. у своєму вивченні каузативності здійснює розподіл між каузати-
вними дієсловами (тими, що можуть вживатися як перехідні і як неперехідні, на-
приклад subir) та каузативними перифразами [Cano Aguilar 1987, 229-255]. 

Антоніо Аранда встановлює рівномірну та точну градацію різних механізмів ви-
раження каузативності, базуючись на існуванні морфологічних показників, що асо-
ціюються з каузативним змістом [Aranda Ortiz 1990, 84]: 

Первинні каузативні дієслова (нечіткі через брак морфологічних показників із 
значенням каузативності): 
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 лексичні опозиції з дієсловом matar;  
 комбінаторні опозиції з дієсловом dormir. 

Похідні дієслова (більш чітко виражені): enundecer, suavizar, dulcificar. 
Фактитивні конструкції (представляють максимальний ступінь вираження кау-

зативного значення): hacer llorar. 
Х.К. Морено пропонує більш повну класифікацію, що базується на морфологіч-

ній типології каузативності [Moreno Cabrera 1991, 482]: 
 дериваційна (похідна) морфологічна опозиція: каузативний предикат похо-

дить від не каузативного дериваційною морфемою. 
 не диреваційна (непохідна) морфологічна опозиція: каузативний предикат 

відрізняється від не каузативного морфемою, але предикат не походить морфологі-
чно від іншого; або ж обидва мають однакову форму (hervir). 

 суплетивна морфологічна опозиція: каузативний предикат відрізняється від 
некаузативного іншим коренем (matar, morir). 

 синтагматична опозиція: каузативний предикат, на відміну від не каузативно-
го, знаходиться всередині повної синтагматичної конструкції у якій зазвичай зна-
ходиться каузативне дієслово. 

Перші три опозиції є синтетичними, а остання – аналітична. 
Без сумніву, вважаємо, що явище каузативності має включати в себе всі ті лінгвіс-

тичні механізми, що уможливлюють вираження поняття "причина". Вираження кауза-
тивності має у мові кінцеву кількість походжень як лексичного так і синтагматичного 
характеру. Так, приймаючи до уваги поняття та традиційну класифікацію "каузативно-
сті", дієслова та каузативні деривації, на думку Паули Госало Гомес [Gozalo Gomez 
2004, 48], складають походження, які визначаються як лексична каузативність, а кауза-
тивні перифрастичні конструкції відносяться до синтагматичної каузативності. 

У таблиці це можна представити так: 
 

Таблиця .  Механізми вираження значення каузативності 
 

Лексична каузативність Синтагматична каузативність 
 експліцитні (явні) вирази 
 каузативні дієслова 

 каузативні перифрази 
 каузативні словосполучення 
 речення 
 власне каузативні реченнєві транспозиції 
 реченнєві утворення власне не каузативні 
 питальні утворення 

 
Отже, взявши до уваги все викладене вище, ми можемо стверджувати, що кауза-

тивні відношення, які виражаються мовними засобами, відображають хід розвитку 
людського мислення від простого до більш складного розуміння дійсності. Вважа-
ємо, що подальше ретельне дослідження каузативності та механізмів її реалізації в 
іспанській мові є однією зі складових дослідження іспанського дієслова, що є акту-
альним завданням новітньої лінгвістичної наукової парадигми, спрямованої на пі-
знання механізмів категорізації людського досвіду та його відображення в мові. 
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В статье рассматривается важный в комуникативном аспекте вопрос языкового выражения ка-
узативных отношений; отображены механизмы функционирования категории каузативности в сов-
ременном испанском языке посредством способов её реализации в каузативних конструкциях и глаго-
лах с семой каузативности. 

Ключевые слова: каузативность, языковая категория каузативности, каузативные конструкции, 
какузативные глаголы. 

 
The article takes a view of important in a communicative aspect question of linguistic expression of 

causal relations and reflects the mechanisms of causal category functioning through means of its realization 
in causal constructions and verbs containing causal seme in contemporary Spanish. 

Key words: causativeness, linguistic category of causativeness, causative constructions, causative verbs. 
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СЕМАНТИКА РЕЧЕНЬ ІЗ ФАКТИВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ ЗНАННЯ 
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Статтю присвячено аналізу семантичної організації речень із фактивними предикатами знання. 

Визначено, що у реченнях із фактивними предикатами реалізується пропозитивне знання, ознаками 
якого є деперсоніфікація, пресупозиція істинності і транзитивність. Запропоновано аналіз пропози-
тивного знання через співставлення із феноменами думки, віри, припущення. 

Ключові слова: фактивний предикат, пропозитивне знання, фактивна пресупозиція  
 
Термін "фактивність" (і "фактивні предикати") увійшов у лінгвістику після до-

слідження мовознавців братів Поля і Кароля Кіпарських, які, аналізуючи семантич-
ну природу дієслів і особливості їх функціонування у реченнях, протиставляли фа-
ктивні дієслова (знати, шкодувати, пам'ятати) нефактивним (думати, вважати, 
передбачати), інтерпретували поняття фактивної пресупозиції, а фактивне дієслово 
визначали як дієслово з пресупозицією істинності пропозитивного додатка [Kipar-
sky, Kiparsky 1970]. Так, речення Знала, що розлука неминуче насувається (О. Гон-
чар) протиставляється реченню Думала, що розлука неминуче насувається, оскіль-
ки в першому реченні предикат знати вказує на істинність залежної пропозиції (те, 
що розлука неминуче насувається – факт), у другому реченні нефактивний преди-
кат думати не виконує такої функції, і залежна пропозиція отримує статус припу-
щення, а не істинного факту.  

Під фактивними предикатами розуміємо мовні одиниці, які реалізуються у мо-
делях S фактивний предикат, що Р, де Р – фрагмент об'єктивної дійсності. Фактив-
ні предикати характеризують залежну пропозицію з позиції суб'єкта як істинну 
(фактивна пресупозиція). Семантично фактивні предикати поділяємо на когнітив-
ні, що включають фактивні предикати знання, фактивні предикати розуміння, фак-
тивні предикати пам'яті, і емотивні, семантика яких пов'язана з емоційною реакці-
єю суб'єкта на факт об'єктивної дійсності. 

Відомості про зазначені мовні одиниці знаходимо у працях зарубіжних вчених 
З. Вендлера, Ф. Кіфера, Д. Вілсона, Р. Кемпсона, Н.Д. Арутюнової, О.В. Падучевої, 
Ю.Д. Апресяна, Анни А.Залізняк, І.Б. Шатуновського, Т.В. Булигіної, О.Д. Шме-
льова та ін., однак семантико-синтаксична організація речень із фактивними преди-
катами не була об'єктом спеціального комплексного дослідження. Відтак, актуаль-
ність дослідження вмотивована необхідністю опису семантичної організації речень 
із фактивними предикатами знання.  

Мета роботи – проаналізувати семантико-синтаксичні параметри речень із фак-
тивними предикатами знання в сучасній українській мові. Об'єктом дослідження є 
семантико-синтаксична структура речень, породжених фактивними предикатами 
знання; предметом – визначення особливостей функціонування речень із зазначе-
ними предикатами.  

Філософська і логічна характеристика знання залишається складною, далекою 
від однозначного вирішення проблемою. Знання визначається як: 1) обізнаність у 
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чому-небудь, наявність відомостей про кого-, що-небудь; 2) сукупність відомостей 
з якої-небудь галузі, набутих в процесі навчання, дослідження; 3) пізнання дійсності 
в окремих проявах і в цілому [ВТССУМ 2005, 469]. Знання можна трактувати як фо-
рму існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини; суб'єкти-
вний образ об'єктивної реальності, тобто адекватне відображення зовнішнього і вну-
трішнього світу у свідомості людини в формі уявлень, понять, суджень, теорій. 

Спроби визначити знання призводять до висновку, що це поняття немає одно-
значного трактування і не піддається ідентифікації. Так, Г. Прайс, розглядаючи 
опозицію знання і віри, вважав, що людина знає (і може знати) дуже мало [Price 
1968]. Дж. Уілсон переконаний, що знанню неможливо дати визначення, оскільки 
спроби пояснити цей термін приведуть до появи ідентичних формулювань з вико-
ристанням тих самих понять, які намагались пояснити. На його думку, людина, що 
добре володіє специфікою рідної мови, не потребує пояснень [Wilson 1968]. Подіб-
ну думку поділяє і А. Вежбицька, що створила своєрідну метамову, одиницями якої 
є семантичні примітиви, за допомогою яких, уникаючи тавтології, можна інтерпре-
тувати значення інших слів. Знання вона відносить до семантичних примітивів, що 
не піддаються тлумаченню [Вежбицка 2001, 322]. 

У лінгвістичній практиці спроби визначити зміст поняття знання через інші по-
няття здебільшого видаються невдалими. Так, наприклад, запропоноване Г. Шефф-
лером і Р. Чісхолмом тлумачення знати, що Р = вважати, що Р, за умови, що Р – 
істинне, послідовно критикуються Ю.Д. Апресяном, котрий, зокрема, наголошує 
на відсутності найголовнішої ознаки будь-якого правильного визначення – ознаки 
взаємозамінюваності [Апресян 1995, 50-52]. Знати замінюється в одних контекстах 
(Я знаю, що у вас самолюбство (М.Хвильовий) → Я вважаю, що у вас самолюбст-
во), але не замінюється в інших: А я не знала, що ти такий (І.Вільде) → *А я не 
вважала, що ти такий; тобто заміна знати на вважати веде до порушення прави-
льності висловлювання або суттєвої зміни його значення. Зрештою, пропозиції, 
представлені у поліпредикативному реченні предикатом вважати, позбавляються 
істинності, набуваючи натомість статусу припущення.  

Подібна думка простежується в роботах Т.В. Булигіної і О.Д. Шмельова, котрі 
не погоджуються з таким визначенням предикатів знання, при якому їх семантика 
прирівнюється до семантики предикатів думки (типу вважати, думати) плюс фак-
тивність, і погоджуються з існуванням своєрідної семантичної одиниці знання, яка 
не зводитися до думки [Булыгина, Шмелев 1988, 76].  

Більшість вчених основною характеристикою знання зазвичай вважають пресу-
позицію істинності, приміром, Я. Хінтікка зазначає, що знання істинне в одному з 
можливих світів, що співпадає з реальним [Hinticca 1970]. На відміну від думки, 
точки зору чи припущення, знання не має шкали ймовірності, і позиція мовця, що 
вводить пропозицію, лишається маркованою.  

Однак О.Б. Йокояма співвідносить зміст знання зі ступенем ймовірності. Так, 
знання актуального стану, емоцій і ментальних процесів, що відбуваються у внут-
рішньому світі мовця, позначені максимальним ступенем упевненості (наприклад: 
Знав, що пиво його добре сп'янило (М. Хвильовий); знання поточного стану або про-
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цесів адресата – мінімальним ступенем упевненості (Я був одним з небагатьох його 
друзів, хто знав, що Віталієві важко заздрити (Ю. Покальчук); знання процесів і 
подій у всіх хронологічних рамках, включаючи минулі і майбутні стани мовця і 
слухача, а також процеси і події, до яких вони мали чи будуть мати відношення, 
характеризуються різними ступенями впевненості [Йокояма 2005, 221]. На нашу 
думку, знання минулого – фактів об'єктивної дійсності – істинне, а знання майбут-
нього тяжіє до прогнозу: Не знаю я, що буде після нас, В які природа убереться 
шати (Л. Костенко). Людина не може передбачити майбутнє, навіть маючи достат-
ню кількість вихідних даних. Щодо цього З. Вендлер зауважує, що "знати можна 
тільки те, що відноситься до минулого чи теперішнього" [Вендлер 1987, 90]. Однак 
аналіз мовного матеріалу засвідчує можливість функціонування виразу знати на-
перед: Ховала губи від поцілунку, хоч знала, що поцілує, втікала від Самійла через 
кладку, хоч знала, що не втече, боролась з козаком у п'янкому полину, хоч знала, 
що не оборониться, і народила йому двох соколят – синів (Р. Іваничук).  

У поліпредикативних реченнях з предикатами знання, які вводять пропозицію, що 
стосується майбутнього, предикати знання зближуються з предикатами віри і бажан-
ня, але не вказують на істинність пропозиції. Наприклад, у реченні Знаю, що зоряний 
дух переможе, Хоч понад стріхами темінь густа (М. Руденко) залежна пропозиція є 
не фактом об'єктивної дійсності, а фантасмагорійним передбаченням, спрямованим у 
майбутнє. Предикат знати у даному контексті отримує прочитання вірити. Вживан-
ня фактивного предиката знати не гарантує істинності пропозиції, а підкреслює впе-
вненість мовця у реалізації факту і його бажання, щоб даний факт мав місце.  

Неоднорідність понять, що підпадають під визначення знання призводить до 
спроб виокремити різні види знання. Так, О.Б. Йокояма вирізняє п'ять видів знання, 
що транслюються від адресанта до адресата і формують інформаційне знання: ек-
зистенційне, предикаційне, пропозитивне, специфікуюче, референційне. До другої 
групи знань – метаінформаційного знання включені знання кода і знання дискурсу 
[Йокояма 2005, 51-52]. Ю.Д. Апресян у лексемі знання виділяє чотири головні лек-
семи, що різняться граматичними формами, способами керування, набором синоні-
мів, антонімів та дериватів: 1) знання – розуміння: інформація про суб'єкт, розумін-
ня, як він влаштований та функціонує: знання літератури, комп'ютера; 2) знання – 
вміння: практичне володіння чим-небудь, уміння робити з предметом те, для чого 
він призначений: знання методів статистики, прийомів самбо; 3) знання – ерудо-
ваність: інформованість: глибокі знання, знання у різних галузях сучасної науки; 
4) пропозитивне знання: інформація про те, що має чи мало місце в дійсності: знан-
ня про те, що він хворий. Крім того, на думку вченого, існують проміжні вживання 
слова знання: знання народу, знання життя, знання природи [Апресян 2001].  

Вочевидь, зміст або об'єкт знання визначає його вид: пропозитивне знання, об'-
єктом якого є факти об'єктивної дійсності, протиставляється непропозитивному, 
об'єктом можуть бути живі істоти (знати Настю), абстрактні поняття (знати прав-
ду, знати силу людського духу) тощо.  

У реченнях із фактивними предикатами реалізується пропозитивне знання, яке 
схематично можна представити формулою Х знає, що Р. Зміст пропозитивного знан-
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ня виражається пропозицією. Іншою важливою особливістю пропозитивного знання 
є те, що воно являє собою функцію переконань людини [Аналитическая философия 
2004, 450]. Так, у реченні Знає тільки, що всі степи колючі, спраглі і жорстокі, і 
трапляються там погані люди (Р.Іваничук), суб'єкт повинен бути переконаний, що 
степи насправді колючі, спраглі та жорстокі і там трапляються погані люди.  

Аналіз знання через співставлення з категорією переконання має давню історію: 
у сучасній аналітичній філософії широкого поширення набуло "традиційне визна-
чення знання", відповідно до якого знання визначається як обґрунтоване істинне 
переконання. Згідно з цією концепцією, Х знає, що Р якщо і тільки якщо викону-
ються три умови: 1) Х вважає, що А; 2) А – істинне; 3) переконання Х, що А має 
місце, певним чином обґрунтоване [Аналитическая философия 2004, 450]. 

Ю.Д. Апресян, аналізуючи пропозитивне знання у протиставленні до думки, ви-
діляє його наступні ознаки: деперсоніфікація знання (знання не має авторства); во-
но єдине, незмінне і не підлягає вибору; людина отримує знання із зовнішнього 
джерела, а не формує самостійно, тому виникнення знання не пов'язане з волею 
суб'єкта; знання зберігається в пам'яті [Апресян 2001]. Серед інших ознак можна 
виділити можливість пізнання розумом, верифікацію, незмінність.  

Порівняймо речення: Думаю, що цивільний бедлам довоєнного часу дає себе зна-
ти і зараз у війні (О. Довженко) і Гриць знав, що листи секретаря райкому були по-
трібні в загоні, як повітря (Ю. Збанацький). Інформація, репрезентована у залежній 
пропозиції першого речення, є змістом думки певного суб'єкта, з якою хто-небудь 
може погоджуватись, хто-небудь – ні: Думаю, що цивільний бедлам довоєнного часу 
дає себе знати і зараз у війні → Ми теж так думаємо, а він так не думає. Точка 
зору щодо певного стану справ підлягає зміні чи корекції: Раніше я думав, що Р, а 
зараз я думаю, що Р1. Залежна пропозиція першого речення – пропозитивне знання 
про факт об'єктивної дійсності, яке не підлягає вибору і не трансформується: *Гриць 
знав, що листи секретаря райкому були потрібні в загоні, як повітря, а я знав інак-
ше; *Раніше я знав, що Р, а тепер знаю інакше. Думка формується актом волі конк-
ретного суб'єкта, знання суб'єкт не формує сам, а отримує із зовнішнього джерела. 

Зміст думки на відміну від знання може не співпадати з реальним положенням 
справ, що не веде до аномальності речення: Думав я, що побачу темряву і глупоту, 
а зустрівся з благородним прозрінням осліплених богатирів…(Р. Іваничук); Як про-
щались, думали – на час… А вийшло так: тільки вони й бачили одно одного довіку. 
Не на день, не на час, а навік… (С.Васильченко). Такі речення можуть бути схема-
тично репрезентовані, як-от: S думав, що Р, але Р виявилось Р1.  

На нашу думку, фундаментальна різниця між пропозитивним знанням і су-
дженням суб'єкта полягає в тому, що знання співвідноситься з об'єктивною дійс-
ністю – світом фактів, що мали місце насправді. Думка спрямована у галузь про-
міжну між об'єктивною дійсністю і уявленнями, мріями і суб'єктивним сприйнят-
тям світу суб'єктом.  

Іншою важливою характеристикою пропозитивного знання є його транзитив-
ність. Так, Т.В. Булигіна і О.Д. Шмельов обґрунтовують феномен транзитивності 
знання: Х знає, що Y знає, що Р → Х знає, що Р, але Х вважає, що Y вважає, що Р 
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→ *Х вважає, що Р [див. Булыгина, Шмелев 1988]. Наприклад, у реченні: Він знає, 
що їм навіть відомо, що Р (В.Винниченко) наявні два суб'єкта: S1 (він) і S2 (вони). 
Знання, яким володіють S2,, автоматично доступні S1, тобто якщо S2 відомо, що Р, а 
S1 про це знає → S1 теж знає про Р.  

Джерелами пропозитивного знання може бути як особистий досвід людини, так і 
надбання соціуму. Порівняйте: Він [Андрій] знав із свого досвіду, що дорослі люди, 
які хочуть бути мужніми, не люблять сентиментів і нудної солодкуватості спів-
чуття (І. Багряний); З життєвої практики я вже знав, що найхоробріші парти-
зани часто зазнавали невдачі, а інколи і розплачувались власним життям 
(Ю. Збанацький); А ви звідки знаєте, що він сидить у млині? – питав Ромко. / – 
Знаю, бо люде кажуть так (Н. Кобринська).  

Аналіз українських народних прислів'їв і приказок свідчить, що джерелом знан-
ня найчастіше виступає особистий досвід людини: Хто більше прожив, той більше 
й знає; Не питай вченого, а питай бувалого; Не той багато знає, що багато про-
жив, а той, що багато пережив. 

Джерелами знання звичайно називають самоаналіз і сприйняття, інколи додають 
інтуїцію. Аналіз джерел виникнення знання засвідчує, що людина є не тільки паси-
вним спостерігачем подій, явищ і закономірностей навколишнього середовища, во-
на здатна аналізувати, співвідносити з попереднім досвідом все побачене, почуте і 
сприйняте. Результатом її пізнавальної діяльності є вивідне знання про світ, напри-
клад: Знаєте, яка у моряків дружба міцна (О. Гончар) → можна припустити, що 
суб'єкт неодноразово бачив моряків, спостерігав за їх стосунками і підтримкою, 
внаслідок чого прийшов до певного висновку. Змістом невивідного знання є ре-
зультати особистого чуттєвого досвіду людини: Лише їй відомо, скільки порогів во-
на пооббивала, з скількома впливовими особами були в неї емоційні, інколи й сльо-
зами покроплені зустрічі (О. Гончар); загальновідомі факти: Дізнався, що велика 
червона просторінь на географічній карті – його Батьківщина (В. Козаченко). 

Пропозитивне знання може характеризуватися з позицій чіткості і ясності, тому 
інтенсифікаторами фактивних предикатів знання є прислівники добре, ясно, чітко, 
як-от: Стаха добре знала, що на Мнихівці ніхто не шанує ані Карольки, ані її затьо-
паних дівок (І. Вільде); А Демкові, звичайно найпевніше відомо, що зошит залив чор-
нилом він сам, Демко Рогоза (О. Донченко), разом з тим такі предикати не сполуча-
ються з прислівниками погано, неправильно: *Я погано, мало, нечітко знаю, що Р. 

Аналіз мовного матеріалу засвідчує неможливість сполучення предикатів знати, 
відати, відомо з прислівником правильно (*Я правильно знаю, що…), однак пропо-
зитивне знання може оцінюватись у термінах достовірності, як-от: він достеменно, 
достовірно знав, що…, наприклад: Надійка напевне знає, що її сестра не могла 
бути…не могла бути [зрадницею] (В. Козаченко); Достеменно вже знала, що вчу-
лось (Є. Гуцало). 

Оскільки знання ототожнюється з раціональним началом в людини, навіть знан-
ня факту може мати конфлікт з її душею (внутрішнім інтуїтивним усвідомленням), 
що уможливлює функціонування речень типу: Х знав, що Р, але не вірив в це. Як 
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зазначає О.Д. Шмельов, спільним для висловлювань такого типу є те, що факт Р 
сприймається як такий, що відхиляється від стандартних очікувань (що в свою чер-
гу пояснює уживання сполучників але, хоча, однак). Конструкція Х знає, що Р, але 
не вірить, що Р інтерпретується наступним чином: Х знає в тому смислі, що неза-
лежно від своєї волі йому відомий певний факт, але за своєю волею цей факт він 
прийняти не хоче [Шмелев 1993]. Так, речення Юрко твердо знав, що це [в темря-
ві за тією тишею причаївся цілий фронт і сотні тисяч воїнів, безліч машин], і все 
ж не міг повірити (В. Козаченко) демонструє індуктивний конфлікт, який виникає 
у свідомості суб'єкта, зумовлений не співпадінням факту об'єктивної дійсності і 
його особистими уявленнями. Таке речення можна трактувати, як-от: Х знає, що Р, 
Р – факт об'єктивної дійсності, однак Р настільки нереальне/несподіване/незро-
зуміле/дивне для Х, що Х відмовляється це сприймати, тобто Х розумом знає, але 
внутрішньо не вірить.  

Можливість протиставлення знання і віри вмотивовується тим, що знати і віри-
ти по-різному співвідносяться з волею суб'єкта. Якщо суб'єкт знання узяв що-
небудь до відома, він автоматично знає про це, причому він позбавлений вибору. 
Іншими словами, суб'єкт не вибирає, що йому знати, однак вибирає у що йому ві-
рити. Компонентом речень S вірить, що Р є, S хоче, що Р: Як то найкраще буває, 
люди найкраще вірять в те, чого й самі хочуть. Люди хотіли саме того, що проро-
кувала Настя Стигматичка, і вірили в це (І. Багряний). Можна припустити, що 
компонентом речень S знає, що Р є компонент S вірить, що Р: Я знаю, він мене лю-
бить до божевілля (М. Хвильовий) → S знає, що Р і вірить, що Р. Однак для су-
б'єкта віри знання не обов'язкове: S вірить, що Р → для S неважливо,чи знає він, що 
Р – істинне. Розглянемо речення: Щоб ви там не казали, а я таки в народну меди-
цину вірю (П. Добрянський), зміст якого можна представити, як-от: S вірить в Р 
(силу народної медицини), причому для віри суб'єкта непотрібні ніякі вагомі докази 
ефективності чи доцільності народної медицини; пропозиція щоб ви там не казали 
імплікує інформацію, що суб'єкту неодноразово доводили хибність його позиції, 
однак не змогли похитнути його віру.  

Приклади подібного неспівпадіння раціонального й ірраціонального непоодино-
кі, хоча раціональне і ірраціональне можуть взаємодіяти: Але він добре знав, і від-
чував усією своєю войовничою душею, що їх [німецьких загарбників] треба вбива-
ти, і чим більше, тим краще (О. Довженко): у цьому реченні знати можна тракту-
вати як знати розумом і душею.  

Отже, у реченнях з фактивними предикатами знання реалізується пропозитивне 
знання, ознаками якого є деперсоніфікація, єдиність і незмінність, можливість ося-
гнення розумом, пресупозиція істинності і транзитивність.  

 
Статья посвящена анализу семантической структуры предложений с фактивными предикатами 

знания. Определено, что в таких конструкциях реализуется пропозициональное знание, характерис-
тиками которого выступают деперсонификация, транзитивность и фактивная пресуппозиция. 
Предложен анализ знания методом сопоставления с феноменами мнения, веры и предположения.  

Ключевые слова: фактивный предикат, пропозициональное знание, фактивная пресуппозиция.  
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The article is devoted to the analysis of semantic structure of sentences with factive predicates of 
knowledge. It is defined that in these constructions propositional knowledge is realized. Its characteristics 
are: depersonification, transitivity, factive presupposition. Propositional knowledge is analyzed through 
comparison with phenomena of thought, belief, supposition. 

Key words: factive predicate, propositional knowledge, factive presupposition. 
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У статті розглядаються основні концепції щодо терміна як мовного феномена та лінгвістичної 

універсалії, аналізуються основні роботи Ф. Нікітіної про терміни, явища і процеси, що виникли у тер-
мінології. Зроблено акценти на ознаках, основних фонових та прагматичних характеристиках терміна 
як семіотичної одиниці, порушено проблему взаємодії термінів та загальнолітературної мови, зокрема 
функціонально-стилістичного розширення значення термінів як процесу детермінологізації. 

Ключові слова: термін, термінологія, термінологічна концепція Ф. Нікітіної, мовна універсалія, 
детермінологізація, семіотична одиниця. 

 
Кількість термінів у розвинених мовах багаторазово перевищує чисельність за-

гальновживаних слів [Д'яков 2000, 10]. Тому варто говорити про термін як лінгвіс-
тичний феномен, який в усіх сучасних мовах пов'язаний із науковим стилем і може 
виникати не тільки на основі так званих "своїх" слів, але і на основі слів, що потра-
пили з інших мов [Головин 1977, 92-95]. Це говорить про відкритість, "мовну кон-
тактність", "взаємозалежність" [Семчинський 1988, 282] різних національних мов, 
що і формує одну з головних особливостей терміна – інтернаціональність. 

Як і всі інші мовні універсалії, що є найхарактернішою рисою більшості мов світу, 
терміни важко піддаються дефініціюванню. Спроби щодо визначення терміна роби-
лися неодноразово, і, мабуть, відсутність спільності в розумінні цього поняття і є 
найбільш переконливим доказом його (поняття) принципової нечіткості. Хоча однією 
з основних характеристик терміна і є його "чіткість і точність" [Даниленко 1972, 8]. 

У лінгвістиці універсалій цей показник є чи не найсуттєвішим, адже основна 
ознака терміна в будь-якій мові – його однозначність та логічність. Ф. Нікітіна, яка 
є продовжувачем ідей Дж. Грінберга, Ч. Остуда, Д. Дженкінса [Гринберг 1970, 31-
44], зауважує, що універсалії – це "не лише найзагальніші риси людської мови, а 
такі риси, що найяскравіше характеризують мову як знакову систему" [Нікітіна 
1970, 3]. Як відомо, більшість дослідників указують на те, що термін – це мовний 
знак, одна з основних одиниць лінгвосеміотики, що "позначає спеціальне поняття у 
відповідній системі понять" [Табанакова 1999, 14]. А знак – це так само універсалія, 
що не вирізняє одні мови від інших, а об'єднує їх. 

У контексті мовних універсалій актуальним є розгляд окремих одиниць мови 
як системи. Тому ця проблема є дуже важливою у сучасній лінгвістиці й актуаль-
ною, адже охоплює поняття терміна як семіотичного феномена і, відповідно, мов-
ної універсалії. 

Мета статті – проаналізувати термінологічне вчення Ф. Нікітіної та інших до-
слідників щодо лінгвістичної універсальності даного поняття й виокремити специ-
фічність і феноменальність терміна як мовного знака, а також розглянути процес 
його можливого переходу до загальнонародної мови. 
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Предметом дослідження є сутність і основні характеристики терміна як міжмо-
вного феномена в контексті лінгвістики універсалій. 

Об'єктом дослідження є термінологічна концепція Ф. Нікітіної, репрезентована 
у працях "Семантичні та словотворчі проблеми сучасної термінології", "Аналогія і 
словотворчі моделі", "Влияние аналогии на словообразование", "Структурні та ма-
тематичні методи вивчення мови" та ін. про термін, його ознаки й характеристики, 
фоніку та прагматику основних ознак. 

Новаторським у роботі є дослідницький аспект, у якому вперше проаналізовані 
роботи Ф. Нікітіної з предмету феноменальності та універсальності терміна як осо-
бливого явища кожної мови. Як відомо, дослідниця розглядає дане поняття на рівні 
семантики та словотвору, акцентує увагу на нових явищах і процесах, що виникли в 
термінології, а також аналізує процес переходу цих явищ і процесів до загальнолі-
тературної мови. 

У контексті заявленої проблематики важливим є розуміння поняття терміна, яке 
є дискусійним у мовознавстві та неоднозначним у працях різних дослідників. Деякі 
з них вважають, що термін – це "іменник або іменникове словосполучення, що по-
значає професійне поняття й призначене для задоволення специфічних потреб спіл-
кування у сфері певної професії (наукової, технічної, медичної, виробничої, управ-
лінської тощо)" [Наконечна 1999, 110]. На нашу думку, погодитися з тезою, що те-
рмін може бути лише іменником, важко через те, що існують галузі знань, в термі-
нології яких термінами можуть виступати й інші частини мови, наприклад прислів-
ники (в музичній термінології), прикметники (в мистецькій термінології) та інші. 

Окремі представники львівської термінологічної школи (Ф. Бацевич, Ю. Боль-
шова та ін.) сформулювали визначення терміна як лексичної одиниці певної мови 
для спеціальних потреб, що позначає спільне (конкретне або абстрактне) поняття 
наукової теорії певної галузі знання або діяльності [Бацевич 1984, 110]. У цьому 
визначенні підкреслюється, що термін – це виключно лексика мови для спеціаль-
них потреб, а отже закрита для представників інших соціальних груп, крім тих, які 
користуються цією термінологією. 

Представники московської та київської термінологічних шкіл (Г. Солганик, 
В. Лейчик, А. Реформатський, Ф. Нікітіна та ін.) розглядають термін як семіотичне 
поняття. Так, відомий термінолог В. Лейчик говорить, що термін – це "мовний знак, 
який позначає спеціальне поняття у відповідній системі понять" [Лейчик 2006, 64]. 
Автор цього визначення, по-перше, вважає, що й будь-яка частина мови, й будь-
який символ, цифра, літера можуть бути термінами, по-друге, вказує на суттєву озна-
ку терміна – системність, що відрізняє термін від нетерміна. Ми погоджуємося з цією 
точкою зору і вважаємо, що термін варто розглядати саме як невід'ємну частину се-
міотики, а отже універсальне поняття всіх розвинених літературних мов світу. 

Ф. Нікітіна, яка розвиває ідею мови як системи і як універсалії людства твер-
дить, що термін є основною одиницею термінологічної системи й цим, власне, зу-
мовлюється його структура, а також специфічність ознак, що відрізняє цю систем-
ну одиницю від інших [Нікітіна 1978, 3]. 
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Серед основних ознак терміна дослідники виділяють системність, чіткість і логіч-
ність, моносемічність, емоційно-експресивну нейтральність, відсутність модальної та 
стилістичної функції, специфічність синонімії, антонімії та омонімії (у межах однієї 
терміносистеми) та інші. Б. Городецький (представник московської термінологічної 
школи) умовно поділяє ознаки терміна на фонові та прагматичні [Городецкий 1997, 
12], перші з яких – основні, фундаментальні та унормовані, а другі – дають поштовх 
до подальшої десемантизації та лексико-семантичної деривації. Цікаво, що прагма-
тичні майже завжди перебувають в діалектичному протиріччі з фоновими1.  

Прагматичність терміна залежить від змістового наповнення та практичної дія-
льності, в якій він (термін) використовується. Тому серед прагматичних ознак до-
слідник виділяє динамічність, експресивність та полісемічність. Ф. Нікітіна з цього 
приводу висловлюється: "Нові реалії, а в зв'язку з цим і нові слова як засіб їх номі-
нації виникають миттєво, так само миттєво ці терміни поширюються й у маси, на-
самперед через ЗМІ: терміни перестають бути доступними лише певному колу фа-
хівців – ними починають оперувати люди, далекі від даної спеціальності" [Нікітіна 
1978, 5]. Ця доступність фахової термінології для широкого кола людей може при-
звести й призводить до того, що інколи стираються межі між терміном і нетермі-
ном: слова, які входили колись до складу термінологічної лексики, стають надбан-
ням загальнонародної мови (тобто детермінологізуються). 

Ф. Нікітіна вважає, що поняттям детермінологізації слід оперувати обережно 
(звичайно, якщо розуміти його буквально – позбавлення слова рис терміна). Не 
завжди слово, яке вийшло за межі конкретного термінополя, вважається детерміно-
логізованим. Так, скажімо, коли термін, залишаючись у складі певної термінології, 
стає зрозумілим для більшості носіїв мови, то це призводить до "певного роду полі-
семії: слово вживається і в термінології, і в загальнонаціональній мові, носії якої 
розуміють його взагалі, але не знають /і не повинні знати/ тих специфічних особли-
востей, що поєднують його з реалією" [Нікітіна 1978, 7]. Важливе уточнення дослі-
дниці в тому, що універсалією можна вважати не тільки семантичне явище (термін, 
дефініцію), а й семантичні процеси (десемантизацію, детермінологізацію), якщо 
дотримуватись погляду на мову як на динамічну систему, не тільки з констатацією 
мовних фактів, а й з урахуванням прагматичних процесів. 

З приводу динамічності Н. Непийвода, у свою чергу. твердить, що при детермі-
нологізації слово проходить кілька етапів [Непийвода 1997, 88]. На першому (фун-
даментальному) етапі слово тільки частково втрачає свій термінологічний характер, 
виходячи за межі наукового контексту. Це пов'язано з частим уживанням терміна у 
ЗМІ. При цьому поняття, позначуване цим терміном, залишається тим самим, але 
порушується однозначна відповідність між власне терміном та його дефініцією. 

                                                 
1 Деякі дослідники вважають, що термінологія має стояти осторонь стилістики, а термін має бути "чі-
тким", "розумним" та "унормованим" (Л. Капанадзе, В. Табанакова). Термінологія у вторинній функції 
часто пов'язується з експресією, може виходити за межі так званої "унормованості" і навіть набувати 
широкого стилістичного потенціалу. 
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Наступний етап детермінологізації має на меті оформлення терміна як загально-
вживаного слова літературної мови і його фіксацію у словниках у цій новій якості. 
Спеціальне, наукове значення терміна зводиться до мінімуму, за частотністю вжи-
вання на перший план виходить вторинна номінація. 

І на третьому етапі вже детермінологізований термін набуває великого стилісти-
чного потенціалу, а отже може використовуватися як основа подальшої семантич-
ної деривації в мові. Лінгвісти універсалій останній етап вважають чи не найсуттє-
вішим, адже для слова відкривається широкий спектр "динамічних можливостей" 
[Шанский 1969, 163-164] на рівні семантики та словотвору (семантичні та дерива-
ційні процеси). 

Таким чином, представники лінгвістики універсалій (Дж. Грінберг, Ч. Осгуд, 
Дж. Дженкінс, Ф. Нікітіна та ін.) розглядають термін як семіотичну одиницю, знак, 
а отже, феноменальне та універсальне мовне явище. Термін не є ізольованою оди-
ницею, а є частиною мови як повноцінної системи, а тому розглядати його варто у 
співмірності з іншими універсальними явищами та процесами. Термінологічна 
концепція Ф. Нікітіної в контексті лінгвістики універсалій залишається переконли-
во і водночас дискусійною, і, відповідно, актуальною у сучасному мовознавстві. 

 
В статье рассматриваются основные концепции по поводу термина как языкового феномена и 

лингвистической универсалии, анализируются основные работы Ф. Никитиной о терминах, явлениях 
и процессах, которые возникли в терминологии. Поставлены акценты на особенностях, основных 
фоновых и прагматических характеристиках термина как единицы семиотики, затронуто проблему 
взаимодействия терминов и общелитературного языка, в частности функционально-стилистичес-
кого расширения значения термина як процесса детерминологизации. 

Ключевые слова: термин, терминология, терминологическая концепция Ф. Никитиной, языковая 
универсалия, детерминологизация, семиотическа единица. 

 
This article discusses the basic konceptes on terms as linguistic phenomena and linguistic universals, 

analysis F. Nikitina major work on time, phenomena and processes that emerged in the terminology. Focuses 
on signs, basic characteristics of background and pragmatic term as a semantic unit, violated a problem of 
interaction terms and literary languages, including functional and stylistic extension of the termes. 

Key words: term, terminology, terminological concept F. Nikitina, language universals, determinolo-
gization, a unit of semiotics. 
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У статті розглядається походження алогенних синтаксичних конструкцій давньогрецького тек-
сту Нового Завіту, досліджується зв'язок семітських, давньогрецької та латинської мов у християн-
ському лінгвокультурному просторі.  

Ключові слова: алогенні синтаксичні конструкції, новозавітнe койне, семітизм, гебраїзм, араме-
їзм, латинізм. 

 
Дослідження унікальних етнолінгвістичних явищ койне в цілому та койне Нового 

Завіту зокрема безпосередньо пов'язане із вирішенням багатьох проблем розвитку 
грецької мови, важливими з яких є визначення статусу літературної та розмовної но-
рми давньогрецької мови періоду еллінізму. Проблема взаємодії аттикізму та літера-
турної норми, характеру новозавітного койне та іншомовних, зокрема семітських 
впливів в контексті розвитку грецької мови елліністичного періоду, активно дискуту-
валися в науковій літературі, починаючи з кінця позаминулого століття [Schmid 
1887-1897; Соболевский 1908; Mayser 1934; Debrunner 1954; Blass 1961; Hoffmann 
1969; Fro?sen 1974; Gignac 1981; Andriw,thj 1982]. Чимало досліджень присвячено й 
розгляду койне Нового Завіту [Turner 1963; Moule 1971; Louw 1973; Goetchius 1990; 
Black 1991; Rydbeck 1997], проте при цьому поза увагою науковців залишалося чи-
мало питань співвідношення синтаксичних явищ класичної давньогрецької мови, 
койне і алогенних впливів на синтаксичну структуру мови Нового Завіту. 

У нашому дослідженні на матеріалі грецьких текстів Нового Завіту, Септуагін-
ти, єврейського тексту Танах ми маємо на меті розглянути синтаксичні конструкції 
мови Нового Завіту, не характерні для давньогрецької мови класичної доби і пері-
оду койне, в аспекті їх походження.  

Об'єктом дослідження є алогенні синтаксичні моделі, утворені за зразками від-
повідних конструкцій переважно семітських (давньоєврейскої та арамейської) мов, 
меншою мірою латинської мови. Предметом аналізу є лексико-семантичні та 
структурні особливості алогенних синтаксичних конструкцій у грецькому тексті 
Нового Завіту. 

Оригінальний текст Нового Завіту давньогрецькою мовою дійшов до нас у чис-
ленних списках (кодексах) з II до XVI ст.: папірусних, рукописних та першодруках. 
Сучасна біблеїстика займається палеографічним, текстологічним аналізом та гер-
меневтикою близько 5000 кодексів. На підставі наукового опрацювання їх створено 
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критичні видання Нового Завіту, максимально наближені до автентичного тексту. Це 
– 27 видання "Нестле-Аланд", (започатковане в 1898 р. Еберхардом Нестле і зміс-
товно вдосконалене його продовжувачем з 1979 р. Куртом Аландом), та узгоджений 
з ним текст 4-го видання UBS, які на сьогоднішньому етапі визнаються найбільш 
авторитетним критичним текстом грецького Нового Завіту [Novum 1993].  

Діахронний аналіз свідчить, що грецька мова Нового Завіту вже не була класич-
ною давньогрецькою мовою, відомою нам за текстами авторів класичної доби (Со-
фокла, Еврипіда, Платона, Демосфена та ін.), але це і не особлива, штучна новоза-
віта мова. Це – грецька мова періоду еллінізму, яка виникла на грунті класичної і 
отримала назву койне. Койне набула поширення з IV ст. до н. е. як мова літератури, 
далі – як мова спілкування в греко-римському світі, загальногрецька побутова мова, 
а згодом (з IV ст. н.е.) як державна мова Візантії [Black 1961, 18; 
Andriw,thj 1982( 43]. Саме грецька мова з її багатими літературними традиціями та 
використанням як в освіченому середовищі, так і серед простолюду, змогла якнай-
краще виконати місію поширення християнства. 

При зіставленні текстів ранньохристиянської літератури з текстами античних ав-
торів, які писали койне (Плутарх, Лукіан, Діон Хризостом та ін.), помітно, що лекси-
ка та стиль, синтаксис і фразеологія Нового Завіту відчутно відрізняються від класи-
чних зразків [Thumb 1901, 16; Turner 1963, 307; Frösen 1974, 145]. З огляду на це по-
казовішим є зіставлення мови Нового Завіту з текстами оксирінхських папірусів з 
записами на побутову тематику, епістолярного жанру та дидактичної практики. 
Компаративний аналіз дає підстави для висновку, що мовні площини частини окси-
рінхських текстів майже збігаються з відповідними мовними площинами в текстах 
Нового Завіту [Goetchius 1990, 174; Threatte 1980, 92; Gignas 1981, 23]. Це дозволяє 
розглядати мову Нового Завіту як наближену до розмовного варіанту койне, що 
суттєво впливає на сприйняття і відтворення новозавітного ідіостилю.  

Окрім того, койне Нового Завіту – це продукт поєднання і впливу двох мовних се-
редовищ у ранньохристиянському світі, aдже апостоли були юдеями за походженням, 
розмовляли і думали єврейською мовою, а свої твори написали грецькою. У тексті Но-
вого Завіту простежується майже повний перехід з єврейської мовної сфери в еллінсь-
ку, використання грецької граматичної схеми, майже цілковита відмова від калькуван-
ня лексичних і фразеологічних гебраїзмів, домінування грекомовної буттєвості. З ін-
шого боку, симбіоз мислення і мов розгортався в певному історичному контексті і се-
ред певним чином заміфологізованої свідомості елліністичного світу, який тяжів до 
усталених риторично-літературних форм, класичних формул аттикізму. 

Навпаки, аналіз грецького тексту Старого Завіту свідчить про зміщення мовно-
семантичних площин до гебрейського лінгвоменталітету та формовираження. Це – 
словесні формули для підсилення думки, її емфатичного вираження, які сучасним 
читачем можуть сприйматись як архаїзми, суто єврейські образи, схильність схід-
них мов до гіперболи, насиченість ритмомелодикою прози, яка сприймається як 
поетична. Помітна еклектика форми і змісту, змішання єврейської та грецької фра-
зеології. Так, на погляд сучасного читача, тавтологічне поєднання понять кажучи 
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сказав, кажучи відповів, марнота марнот, свята святих тощо в давньому івриті є 
просто граматичним засобом підсилення, виділення певної думки. Дотримання геб-
рейської форми вираження справляє враження неповоротких, архаїчних зворотів, 
але й відтворює своєрідність цієї мови та різницю у системі мислення епохи напи-
сання Старого Завіту порівняно з Новим Завітом [Звонська 1998, 49]. 

Крім ментального рівня кожного автора, його способу мислення і характеру 
словесного вираження, існують ще об'єктивні лінгвістичні чинники у кожної з мов, 
якою писалось чи проповідувалось Святе Письмо. Кожна мова (давньоєврейська, 
арамейська, давньогрецька) відображає певний лінгвоменталітет, лексико-
граматичні, стилістичні явища, ауру кожного слова, для яких непросто відшукати 
повні еквіваленти в інших мовах. З іншого боку, навіть граматично складні конс-
трукції при відносно однозначному їх сприйнятті, адекватно перекладаються інши-
ми граматичними засобами іншої мови.  

Розмовна мова койне з домішками гебраїзмів також породжує складності роз-
різнення походження окремих висловів, оскільки не все, що включає семітські 
ідіоми є семітизмом, а також не все, що є грецьким, не є справжньою класичною 
давньогрецькою мовою. Феномен розмовної грецької мови християно-юдейського 
середовища ставав буденним і заміняв звичаєві ідіоми, тому що це збігалося з 
ужитковістю цих ідіом в давньоєврейській мові [Moule 1971, 20]. Наприклад, гре-
цький давальний інструментальний із сполучником evn збігається з відповідною 
конструкцію давньоєврейської мови, де функцію цього сполучника виконує ְּב. 
Аналогічно, плеонастичною з точки зору давньогрецького синтаксису є констру-
кція у складі дієприкметника з особовою формою дієслова, яка зрідка зустрічала-
ся у класичних авторів і набуває поширення в елліністичну добу [McKay 1965, 
19]. У класичну добу такі описові конструкції, як правило, мали емфатичне вико-
ристання: evgw. to. pra/gma eivmi. tou/to dedrakw,j (Lus) 1, 34) я зробив цю справу; ouvk h=n 
presbei,a pro.j ouvde,na to,te avpestalme,nh tw/n ~Ellh,nwn (Dhm) 21, 109) тоді не було по-
слане посольство ні до кого з греків [Звонська 2007, 446]. Зате таке синтаксичне 
вираження характерне для давньоєврейської мови, що можемо бачити на кальку-
ванні цієї моделі у Септуагінті: наприклад, evgw, eivmi o` w;n ר ֶאְֽהֶיה ֶאְֽהֶיה ֲא ׁש
... o` w'n  avpe,stalke, me   ֶאְֽהֶיה  ְׁשָלַחִני (Вих. 3:14).  

Варто мати на увазі, що при такій коінцидальності конструкцій, автори Єванге-
лій, вважаючи, що пишуть літературною грецькою мовою, користувалися семітиз-
мами. Семітичні елементи часто підтримувалися і вводилися в ужиток новонавер-
неними християнами з юдейського середовища, також впливав різний освітній і 
культурний рівень авторів Нового Завіту: менш освічені автори "калічили" грецьку 
мову, вживали семітизми [Martin 1974, 14; Rydbeck 1997, 41]. 

До згортання синтаксичних функцій відмінків належать явища їх заміни препо-
зитивно-субстантивними конструкціями, характерні для розвитку давньогрецької 
мови в епоху койне [Debrunner 1954, 381; Звонська 2005, 173]. Паралельно існують 
аналогічні аналітичні семітські моделі, тому іноді важко встановити, чи такі явища 
є притаманними грецькій мові елліністичного періоду, чи калькують конструкцію 
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давньоєврейської мови [109 ,1982 עברית]. Родовий відмінок порівняння, вживаний в 
класичну і елліністичну добу при дієсловах a;rcw( basileu,w( владарювати, h`ge,omai( 
h`gemoneu,w очолювати, proe,cw( peri,eimi( perigi,gnomai( u`pere,cw( prwteu,w перевищува-
ти, бути першим та їхніх антонімах [Звонська 2007, 405], у Новому Завіті іноді за-
мінюється конструкцією evpi, з аккузативом (Лк. 1:33; 19:14; Об. 5:14), вочевидь під 
впливом давньоєврейської мови, наприклад: basileu,ein evpi, tina ָמַלְך ַעל [Звонська 
 .[167 ,1982 עברית ;206 ,2002

Для мови койне характерне змішання ужитку прийменників eivj i evn  [Звонська 
2005, 173]; до цього домішується вплив давньоєврейських прийменникових моде-
лей. Це зустрічається в конструкціях з інструментальним значенням: evla,bete 
to.n no.mon eivj diataga.j avgge,lwn  (= evn diatagai/j) (Об. 7:53). Аналогічно маємо кальку 
з давньоєврейської мови ֵלְך ְלׁשלֹום  u[page $poreu,ou% eivj th.n eivrh,nhn (Мк. 5:34; Лк. 
7:50; 8:48 тощо). 

Яскравою синтаксичною калькою є емфатичне вживання verba dicendi з дієпри-
кметниками дієслів мовлення (le,gwn( eivpw,n( avpokriqei,j%, що має місце і в Септуагін-
ті: ְיַדּבר ֵלאמׂר. Поруч з цим у Новому Завіті та Септуагінті віднаходимо гендіадіси на 
зразок avpekri,qh kai. ei=pen ַוּיֹאֶמר. Аналогічна конструкція характерна й для 
арамейської мови:  avpekri,qh le,gwn) Формальні тавтологізми як avpokriqei.j  ָעֵנה ְוָאַמר
ei=pein( evxh/lqen kai. avph/lqen в синоптичних Євангеліях вважаються перекладами ара-
меїзмів [Blass 1961, 217]. Часте вживання перифраз evsti,n та h=n з дієприкметниками 
на місці синтетичних часових форм, можливо, також свідчить про впливи давніх 
семітських мов. 

Стосовно предикативних моделей звертає на себе увагу той факт, що у Новому 
Завіті типовою є еліптична конструкція з дієсловом-зв'язкою бути: VEgw. o ̀
qe,oj VAbraam (Мк. 12: 26; Дії 7:32), але в Септуагінті немає еліпсиса дієслова-
зв'язки, оскільки давньоєврейською мовою вираз ָאֹוִכי = evgw, eivmi* наприклад, цитати 
із Старого Завіту містять eivmi – Мт. 22:32, Ів. 14:11, Об. 21:6 тощо. Семітизмом же 
можна вважати предикативну препозитивно-субстантивну конструкцію eivj ְל + 
accusativus, в той час коли в класичній давньогрецькій мові традиційним відмінком 
іменної частини присудка є nominativus: evmoi, eivj evla,cisto,n evstin (1 Кор. 4:3); 
e;sontai eivj sa,rka mi,an (Мт. 19:5); evge,neto eivj tri,a me,rh (Об. 8:11). 

Для мови Нового Завіту характерним є аналітичне вираження заперечних займе-
нників ouvdei,j( mhdei,j( що з'явилось під впливом давньоєврейської мови з постанов-
кою заперечення при дієслові, при чому з препозицією присудка: ouv $mh,% ))) pa/j (Мт. 
24:22; Мк. 13:20 тощо) לׂא... ּכׂל [Ламбдин 1990, 47]. У апофатичних конструкціях 
для вираження категоричних заперечень також зустрічається гебраїзм ָחִליָלה 
mh, ge,noito (напр., Лк. 20:16). 

У клятвах чи суворих застереженнях гебраїзмом є вживання сполучника eiv ִאם, 
який в такому випадку перекладається звичайно ж, ні: eiv doqh,setai th/| genea/| 
tau,th| shmei/on (Мк. 8:12). Вплив давньоєврейської мови у системі сполучників мож-
на простежити і на полісемантичності сполучника o[ti, який окрім звичного вжи-
вання в підрядних зясувальних реченнях, використовується в причинових та нас-
лідкових реченнях, як і י; наприклад: ּכ o[ti $dio,ti% klai,ei o` lao,j  ּכי ִיְבּכּו ַמה־ָּלָעמ  .   
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Єврейською лексико-граматичною моделлю можна вважати циркумлокативне 
вживання конструкцій зі словами pro,swpon( cei,r( sto,ma: ִלְפֵני eivj pro,swpon (дослівно 
до обличчя, тобто до когось); ְּבַיד eivj cei/raj (дослівно до рук, тобто у владу); ִמַיד 
evk ceiro,j (дослівно з рук, тобто з-під влади); ִַעל־ּפי evpi. sto,matoj (дослівно через 
уста, тобто кимось). Гебраїзмом чи арамеїзмом є ідіоматичне вживання іменника 
yuch, душа в значенні хтось, якась істота, будь-хто: pa/sa yuch/ h[tij (Дії 3:23) – 
єврейське ָּכל־ֲאֶׁשר, арамейське ָּכל־ִּדי. Аналогічний мовний вплив спостерігається, 
коли в узагальненому значенні усі люди використовується синекдоха ּכל־ָּבר 
pa/sa sa,rx (Мт. 24:22; Лк. 3:6; Рим. 3:20). 

Гебраїзмами можна вважати абстрактні або містичні поняття pluralia tantum, тоді 
як грецькою мовою вони можуть виражатися і в однині. Те, що в інших мовах 
сприймається як образ чи стилістично забарвлена лексема, відповідно до єврейсь-
кого менталітету насправді має багатовимірність чи квантитативність [Barr 1961, 
302; Blass 1961, 77]. Яскравим семітизмом pluralia tantum, закріпленим і у перекла-
дах Нового Завіту (як українських та російських, так і західноєвропейськими мова-
ми, наприклад, анг. heavens) є ouvranoi, ָׁשַמִים небеса, оскільки за юдейською 
концепцією розрізняється декілька небес. У таких випадках у Септуагінті 
послідовно вживається множина, не відступає від цієї традиції і текст Нового Заві-
ту: h` basilei,a tw/n ouvranw/n (Мт. 3:2), o` path.r u`mw/n o` evn toi/j ouvranw/n  (Мт. 5:16), 
ta. ovno,mata u`mw/n evggegraptai evn toi/j ouvranoi/j (Лк. 10:20). Аналогічно закономірні 
єврейські pluralia tantum маємо у синекдохічному ужитку в Новому Завіті: aivw/nej 
віки, Sa,bbata суботи, pu,lai ворота, ai[mata крові, u[data води, fo,noi убивства, qa,natoi 
смерті, moicei/ai розпусти тощо. До речі слово Sa,bbata отримало флексію і паради-
гму іменників третьої відміни середнього роду у множині, тоді як давньоєврейсь-
кою мовою слово закінчується на приголосний звук: [329 ,1982 עברית] ׁש ָּבת. 

Осторонь розглянутих випадків можна поставити вживання kai, як кальку геб-
рейської граматичної моделі чи як характеристику ідіостилю автора. Наприклад, в 
Мк. 3. із двадцяти трьох віршів лише три не розпочинаються з kai,) Але, з іншого 
боку, такий надмір kai, і практично повна відсутність таких типових грецьких спо-
лучників як de,( ga,r( ou=n наводить на думку, що ми маємо справу з семітизованими 
синтаксичними конструктами, які виникли під впливом єврейського ְו. Оскільки 
єврейське ְו мусить стояти в реченні на першому місці, то Марко надає перевагу 
kai, перед постпозитивними грецькими сполучниками; так в нього на кожне 
de, припадає п'ять kai, [Louw 1973, 115]. Отож, kai, у сполученні з evge,neto є відверто 
гебраїзмом і носить узальнюєче-підсумковий характер, тому доцільно перекласти 
його як отож: evge,neto evn tw/| spei,rein o] me.n e;pesen para. th.n o`do,n (див. Мк. 4.4) 
отож як сіяв, упало зерно край дороги. Порівняльний статистичний аналіз грецької 
мови перекладів і оригінальних текстів засвідчує, що в перекладах з давньоєврей-
ської і арамейської мов на кожне de, припадає щонайменше два kai,, в той час, коли 
в оригінальних текстах kai, зустрічається значно рідше, ніж de, [Martin 1974, 19]. 

Серед алогенних мовних явищ у тексті Нового Завіту рідше зустрічаються лати-
нізми, переважно лексичні, але вживаються й граматичні кальки. Серед синтаксич-
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них латинізмів можна завважити ідіоматичні кальки, калькування паратактичних і 
гіпотактичних конструкцій, синтаксичних функцій відмінків, препозитивно-
субстантивних конструкцій. Аналогічні явища засвідчені й у інших авторів еллініс-
тичної доби та в мові Оксирінхських рукописів [Mayser 1934, 63], що свідчить про 
вплив латинської мови й етноментальності на грекомовне середовище незалежно 
від язичницького чи християнського віровизнання.  

Деякі з латинізмів характерні не лише для мови Нового Завіту, а широко вжива-
ні в елліністичній літературі, зокрема й аттикістичній, наприклад: to. i`kano.n poiei/n 
(Мк. 15:15) – satisfacere засвідчені у Полібія (32.7.13), в Аппіна (Hist. 8.74), Діогена 
Лаерція (4.50); avgorai/oi $suno,doi h' h`me,rai% a;gontai (Дії 19:38) – fora (conventus) 
aguntur зустрічаються у Страбона (13.4.12). Латинізмами власне Нового Завіту мо-
жна вважати: do.j evrgasi,aj (Лк. 12:58) – da operam; labo,ntej to. i`kano,n (Дії 17:9) – 
cum satis accipissent; sumbou,lion lamba,nein − consilim capere; a;xioj evstin w-| 
pare,xh| tou/to (Лк. 7:4) – dignus est cui hoc praestes; tiqe,nai ta. go,nata  (Мк. 15:19, Лк. 
22:41) – genua ponere; rapi,smasin auvto.n e;labon (Мк. 14:65) verberibus eum acceperunt. 

Наприкінці варто сказати, що із синтаксисом та стилістикою нерозривно пов'я-
зана лексика, що може мати перспективу подальших наукових розвідок. За підра-
хунками дослідників, словниковий фонд Нового Завіту становить 6 тис. слів, з яких 
більше 2 тис. післякласичні, які прийняли нове значення або новотвори [Bauer 
1988, 24]. Останні, які вперше зустрічаються в Новому Завіті, найбільш функціона-
льно прості і семантичнo специфічні. А що стосується класичної лексики та її пере-
осмислень, то потрібно встановити діапазон значень цих слів, який був можливим в 
елліністичному та юдейському світі, сучасному написанню Нового Завіту. Семан-
тичний діапазон варіював і серед новозавітних тектів, тому потрібно враховувати 
конкретний контекст і стиль кожної книги. При цьому необхідно диференціювати 
штучні літературні форми, розмовні форми, запозичення, слова, які набули своєрід-
ного (найчастіше єврейського) значення тощо [Bauer 1979, 17]. Наприклад, семітиз-
мами є вирази נָׂשא ָפִנים pro,swpon lamba,nein мати прихильність до когось та численні 
деривати (proswpolh,mpthj( proswpolhmptei/n( proswpolhmyi,a( avproswpolh,mptwj%, які 
походять з лексики Септуагінти.  

Таким чином, дослідження синтаксичних явищ грецької мови Нового Завіту сві-
дчить про активні культурні та мовні стосунки грецької мови періоду койне з мо-
вами семітських народів та латинською мовою, що впливало як на розвиток грець-
кої мови духовної літератури, так і на концептологію релігійної традиції християн-
ського світу. Для адекватного сприйняття та створення перекладів Нового Завіту 
залишається також актуальною проблема комплексного врахування факторів співі-
снування аттикістичної норми, тенденцій розмовного узусу койне та алогенних 
явищ у тексті Нового Завіту.  

 
В статье рассматривается происходжение аллогенных синтаксических конструкций древнегре-

ческого текста Нового Завета, прослеживается связь семитских, древнегреческого и латинского 
языков в христианском лингвокультурном пространстве. 

Ключевые слова: аллогенные синтаксические конструкции, новозаветное койне, семитизм, гебра-
изм, арамеизм, латинизм. 
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The article observes the origin of the allogenic syntactical constructions of Ancient Greek text of New 
Testament, researches the connection of Semitic, Ancient Greek and Latin languages within Christian 
linguacultural space. 

Key words: allogenic syntactical constructions, New Testament's koine, semitism, hebraism, aramaism 
latinism. 
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АНТИЧНА СПАДЩИНА І ВІЗАНТІЙСЬКИЙ РОМАН 
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Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 
 
У статті розглядається проблема відношення візантійських письменників та вчених до антично-

го спадку, насамперед – до пізньоантичного любовно-пригодницького роману. Автор розглядає та-
кож декілька можливих перспективних напрямків подальшого дослідження цієї проблеми. 

Ключові слова: Візантія, любовний роман, Фотій, Псел. 
 
Проблема засвоєння і творчого опрацювання візантійцями античної літературної 

спадщини, незважаючи на велику кількість опублікованих в різних країнах наукових 
праць, у вітчизняному (власне, українському) літературознавстві після Івана Франка 
вивчалася явно недостатньо. Обираючи для свого дослідження лише один аспект 
проблеми – відношення візантійців до античного любовно-пригодницького роману, 
автор сподівається привернути увагу науковців, особливо молодих, які тільки долу-
чаються до актуальної для нашої філологічної науки справи вивчення і наукового 
осмислення явищ літературного процесу Візантії, до пов'язаних з цією проблемою 
новітніх досліджень і можливих напрямків їхньої праці у галузі візантиністки. 

Відомо, що у IV столітті, після легалізації за часів правління імператора Конста-
нтина Великого і його наступників християнського віровчення, в літературі Візантії 
(чи, як вона тоді називалася, – Східної Римської імперії), виникають і розвиваються 
нові жанрові форми оповідної літератури. Як це взагалі було притаманно ранньові-
зантійській християнській та язичницькій белетристиці, вони певною мірою продо-
вжують традиції літератури давно минулих століть, суттєво змінюючи топіку, на-
приклад, жанру греко-римської біографії чи романічних жанрів [Веселовский, 1886; 
Бычков, 1991, 95-99]. 

Значною мірою цьому сприяли здобутки літератури так званої Другої Софіс-
тики чи, інакше, Еллінського Відродження, найвизначнішими представниками 
якого були Плутарх з Херонеї (46-120 р.р.) та Лукіан з Самосати (120-180 р.р.), 
які заклали нові підходи до висвітлення в красному письменстві актуальних 
проблем сучасності, дбайливо зберігаючи при цьому окремі художні елементи 
класичного надбання. Саме за їх життя, у ІІ-ІІІ століттях, були створені найви-
значніші зразки античного "світського" роману [Давньогрецький роман, 2008; 
Досталова,1988, 61-62; Полякова, 1966]. Жанр роману стає явищем античної 
масової літератури [Павленко, 1985, 194-198], виникають навіть перші форми ро-
ману фантастичного, такі як "Правдива історія" Лукіана чи "Дивні пригоди поза 
Фулою" Антонія Діогена [Кузнецова, 1969]. 

Треба мати на увазі, що в ранньовізантійській літературі поряд з творами приго-
дницького спрямування і розважального характеру створюються белетристичні 
твори, сюжет яких засновується на старо- та новозаповітних текстах, або ж числен-
ні твори літератури житійної, головними персонажами якої виступають реальні 
особи, які прагнуть втілити в своєму житті головні принципи подвижницького слу-
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жіння Господу, які вони самі зазвичай називають "нашою філософією" [Кривов, 
1977, 121; Едвардс, 1987]. 

Справді, якщо розглядати, наприклад, євангелічні тексти (і насамперед – "Діян-
ня Апостолів") як твори світського красного письменства, в них можна віднайти 
чимало елементів топіки античного роману (поневіряння персонажів, удавану 
смерть, "воскресіння" з мертвих, щасливе воз'єднання героя з обєктом уподобання 
тощо). Вже на межі І та ІІ століть після Р.Х. невідомий автор створює апокрифіч-
ний роман на біблійну тему – "Повість про Йосифа та Асенеф", сюжет якого засно-
ваний на викладеній у Старому Заповіті ("Книга Буття", ХХХ, 46-49) історії Йоси-
фа, сина Іакова та Рахілі, проданого братами в рабство до Єгипту, де він пізніше 
став довіреною особою та першим міністром фараона. Повість викладає історію 
сватання Йосифа до Асенеф, дочки єгипетського можновладця Потіфара (Пентеф-
рія), та події їхнього подальшого життя; певною мірою цей твір спонукав Томаса 
Манна до написання його роману-епопеї "Йосиф та його брати". 

Іншою, дуже розповсюдженою формою оповідної літератури в ранній Візантії 
став саме роман; як епічна жанрова форма він в античній літературі виникає піс-
ля завойовницьких походів Александра Македонського і об'єднання грецьких 
полісів в єдину монархічну державу. Вірогідно, що найпершим античним романом і 
був саме "Роман про Александра", створений на основі історичних творів про його 
життя та діяльність. Донедавна вважалося, що оповідальні прозові твори, осно-
вою сюжету яких були пригоди та поневіряння пари закоханих чи молодого 
подружжя – продукт згадуваного вище "Еллінського Відродження" – культурно-
історичної епохи, коли греки після правління імператора Нерона отримали в 
Римській імперії права громадян і коли в колах еллінської інтелігенції виникло 
стремління до відродження колишньої слави своєї батьківщини. 

Однак нові папірусні знахідки фрагментів греческих романів свідчать про те, 
що навіть перші любовно-авантюрні романи, розраховані на невибагливий смак 
масового читача, мають своїм сюжетним підґрунтям якісь малозначущі історич-
ні події чи перекази про варварські землі та племена, а іноді – навіть суто казко-
вий матеріал. Варто відзначити при цьому, що роман не був явищем виключно 
грекомовної белетристики, адже сучасник Нерона Петроній Арбітр написав 
пригодницький побутовий роман "Сатирикон", латиною ж створив грек за етні-
чним походженням Апулей – свій роман "Метаморфози, або Золотий Осел", а 
пізніше римлянин Лолліан став автором грекомовної любовно-пригодницької 
"Фінікійської повісті" (взагалі, і це було характерним також для ранньовізантій-
ської літератури, мовний чинник в ті часи не був вирішальним). Досліджуючи 
нещодавно віднайдені папірусні фрагменти грецьких романів різних жанрових 
різновидів, автор ще раз впевнився в різноманітті сюжетної будови, топіки та 
образної системи романів, а також в складностях суто наукового характеру, по-
в'язаних з вивченням жанру роману, зокрема античного та візантійського [Пав-
ленко, 1985; Шевченко, 1972; Петровський, 1974]. 

Поява та становлення в пізньоантичному суспільстві нової ідеології – хрис-
тиянського віровчення – ще більше ускладнює цю проблематику, бо літератур-
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ний процес перших століть після Р.Х. відзначався активним взаємовпливом різ-
них форм язичницької та християнської літератур [Beaton, 1972; Irmscher,1985]. Іс-
нують також інші приклади взаємовпливу язичницької та християнської літератур: 
язичницький роман невідомого автора, героями якого були син полководця Мільті-
ада Метіох і дочка перського сатрапа-намісника острова Самос Полікрата на ймен-
ня Парфенова, був у Єгипті, вірогідно, у IV-V століттях "перероблений" в написане 
коптською мовою "Житіє Св. Бартануби", християнської мучениці, яка, оберігаючи 
свою дівочу чистоту і опираючись домаганням якогось перського царя, загинула, 
кинувшись у вогонь. [Павленко, 1990, 93-94]. 

На особливу увагу в цьому відношенні заслуговує начебто суто язичницький 
роман фінікійця Геліодора з Емеси "Ефіопіка", створений, вірогідно, у ІІІ-IV сто-
літтях; автор цього твору, був, за деякими переказами, християнським священ-
ником, єпископом в фессалійському містечку Трікка, а потім, коли церковні іє-
рархи нібито поставили йому вимогу – або зберегти свій сан, відмовившись від 
авторства, або обрати світське життя, зробив свій вибір на користь останньої 
пропозиції. Роман Геліодора отримав довге життя і став об'єктом окремого суто 
філологічного дослідження такого видатного візантійського письменника та 
вченого ХІ століття, як Михаїл Пселл [Псел, 1969; Psellus, 1936]. В сучасній 
українській філології важливе дослідження цього роману і його впливу на піз-
ніші романні форми належить академікові Д.В. Затонському [Затонский, 1973; 
Каждан, 1973; Haegg, 1948].  

Зацікавлення романом як жанровою формою знайшло своє відображення в пізні-
шій візантійській літературі: в ІХ столітті один з ініціаторів просвітницької місії до 
слов'ян "солунських братів" Кирилла-Константина та Мефодія константинопольсь-
кий патріарх Фотій прочитав і переказав у своєму славнозвісному "Миріобібліоні" 
("Бібліотеці") принаймні два романи – вже згаданий твір Антонія Діогена та "Ваві-
лонську повість" Ямвліха [Кузнецова, 1969; Шевченко, 1972; Lemerle, 1971; Photius, 
1977; Ziegler, 1941; Haegg, 148]. Героїні пізньоантичних любовно-пригодницьких ро-
манів Харіклея та Парфенова після пережитої візантійцями епохи іконоборства надо-
вго стають вершиною художнього уособлення ідеалів чистоти та любові. 

Перше справді наукове дослідження античного роману здійснив з використан-
ням порівняльного методу видатний вчений Михаїл Пселл вже в ХІІ столітті, але 
ми не зупиняємось на цьому аспекті, бо його праця доконано висвітлена в добре 
відомих працях російських дослідників [Брагинская, 2003; Любарський, 1975]. 
Про подальше вивчення візантійськими філологами античного роману ще раніше 
писала перекладач і дослідниця візантійської художньої прози С.В. Полякова 
[Полякова, 1971]. Така зацікавленість проблемами античного роману у Візантії 
ХІІ століття певною мірою пояснюється тим, що така літературна продукція зна-
ходила свого читача – аде саме тоді було написано перший у візантійській літера-
турі любовний роман у віршах Нікіти Євгеніана "Повість про Дросілу та Харік-
ла". В наступні століття візантійські поети та прозаїки створюють кілька опові-
дей, які зазвичай відносять до різновиду "лицарських романів"; ці твори дуже по-
дібні до аналогічних романів Західної Європи – проблема взаємовпливу цих па-
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м'яток літературної творчості греків та "франків" давно вже стала темою жвавої 
дискусії і навряд чи буде колись остаточно вирішена. 

Побіжно завважимо, що ретельне вивчення проблеми запозичення, наслідування 
та "метафраз" творів античного красного письменства у Візантії породжує, на зра-
зок "ланцюгової реакції", притаманну дослідникам спокусу вдатися до вивчення 
інших, близьких за своєю спрямованістю, питань. Перспективним видається дослі-
дження впливу, наприклад, Лукіана чи Антонія Діогена на "фантастичні" анонімні 
візантійські діалоги "Тімаріон" та "Мазаріс", створені у ХІІ столітті. 

Вище ми згадували про перетворення античного любовно-пригодниць-кого рома-
ну про Метіоха та Парфенопу в твір житійної літератури [Павленко, 1985]; відзначи-
мо на завершення розгляду винесеного у заголовок питання, що він в арабській літе-
ратурі був перероблений у повість про Вамека та Азру, а вже у ХІ столітті перським 
поетом Уссурі – в однойменну поему, в якій дівчина, героїня оповіді, змальована ба-
гатиркою на зразок Брюнгільди з "Пісні про Нібелунгів". Певною мірою таке зобра-
ження дівчини як лицаря було зумовлене якимись естетичними вимогами читачів 
феодального супільства, бо в героїчному епосі візантійців, поемі "Дігеніс Акрит" ге-
рой вступає у двобій з багатиркою Максімо, а в пізнішій (XIV століття) поемі "Ахіл-
леїда" чільне місце займає поєдинок персонажа гомерівського епосу з амазонкою Пе-
нтесілеєю. Дослідження цього аспекту проблеми виводить на розлоге поле наукового 
осмислення особливостей виникнення і буття європейського романічного епосу. 

Якщо вивчення таких проблем зацікавить молодих дослідників світової літера-
тури і буде продовжене, автор вважатиме завдання свого повідомлення виконаним. 

 
В статье рассматривается проблема отношения византийских писателей и ученых к античному 

наследию, главным образом – к любовно-авантюрному роману. Автор рассматривает также неско-
лько возможных перспективных направлений дальнейшего исследования этой проблемы. 
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Стаття присвячена когнітивному аспекту дослідження дескриптивних міфологічних комплексів у 

латинській мові з урахуванням зв'язку між міфологічною семантикою та способами її мовної репрезен-
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Сьогодні не викликає сумнівів той факт, що у семантичному просторі мови існує 

не тільки світ об'єктивної реальності, але й так звані "можливі світи", народжені 
виключно людською свідомістю. Подібний когнітивний феномен зумовлений здат-
ністю людської думки виходити за межи існуючого та "малювати" картини, які мо-
жна визначити як "реальність нереального" [Бабушкин 2001, 4]. На думку відомої 
російської дослідниці О.С. Кубрякової, ментальні репрезентації, що не мають від-
повідників в об'єктивній дійсності, "існують в інших ментальних просторах, і при 
сприйнятті мовлення ця область активізується людиною так само, як область реа-
льного світу" [Кубрякова 1997, 159]. Одним з найдавніших віртуальних світів, який 
виник майже одночасно з homo sapiens, є світ міфології. Боги, демони, герої, духи 
та інші міфічні створіння протягом тисячоліть співіснують з реальним світом лю-
дей і постійно балансують у нашій свідомості на межі "реально нереального". 

Об'єктом даного дослідження ми обрали античні міфотеоніми – імена та кла-
сифікаційні назви богів і героїв, які поповнили лексикон більшості сучасних євро-
пейських мов. Мета нашої роботи – дослідити способи мовної репрезентації фан-
тазійного світу міфів, який існує у вигляді ментально-вербальної реальності.  

Хоча сучасній людині меншою мірою притаманне міфологічне мислення, ніж 
нашим предкам, але відлуння минулого постійно нагадує про себе, зокрема у міфах. 
Відомий дослідник міфології сьогодення Р. Барт визначив міф як "слово, обране 
історією" [Барт 1996, 234], отже міфотеоніми є "історично обраними" іменами, які 
зберігають знання про попередній досвід, здобутий людською спільнотою протягом 
тисячоліть. Ми не так уже й відрізняємося від первісних людей, бо завдяки їхньому 
досвіду отримали у спадщину "фундаментальні уявлення, які схильні розглядати як 
щось самобутнє та інтуїтивне..." [Фрэзер 1983, 252]. Частиною цієї історичної спа-
дщини є язичницькі божества давніх греків і римлян, більшість яких сприймається 
сьогодні як еталонні носії тих чи інших людських рис та якостей: Геракл – сили, 
Венера – краси, Афіна – мудрості, тобто виконують функції аксіологічних елемен-
тів універсального культурного коду. Подібна семантична трансформація можлива 
з погляду сучасних наукових або навіть буденних знань, у світлі яких міфотеоніми 
означають реально не існуючі об'єкти, що належать до категорії імен з "порожнім / 
нульовим" денотатом [Руденко 1990, 21].  

З синхронічної точки зору імена античних богів і героїв – це мовні репрезента-
ції, що знаходяться поза часом, поза об'єктивною реальністю, "...створені виклю-
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чно за допомогою мовних процедур, тобто за допомогою операцій над знаками 
природної мови" [Кубрякова 2007, 12]. Ментальна репрезентація античних бо-
жеств схожа на репрезентацію героїв художніх творів, що спочатку виникли у 
свідомості автора, а потім були вербалізовані мовними засобами. За формально-
граматичними ознаками фантазійні об'єкти зі світу міфології чи художньої літера-
тури реєструються мовою так само, як і реально існуючі, отже є повнозначними, 
граматично вираженими одиницями.  

З діахронічної точки зору процедура ментально-вербальної репрезентації міфіч-
них образів дещо відрізняється від авторської репрезентації персонажів художнього 
твору. Міфологічне світосприйняття є синкретичним, таким, що не виокремлює те, 
що означається, й те, що означає. Подібний архаїчний допонятійний тип мислення 
ототожнює суб'єкт і об'єкт, річ і слово та надає умови для матеріалізації трансцен-
дентного. У найдавніший період існування міфотеоніми не тільки заміщували сак-
ральний об'єкт, але також "спричиняли" його, створювали образ божества шляхом 
детального опису. Мовні відбитки античної міфології можна знайти у будь-якій 
сучасній європейській мові, але найповніше вони представлені у лексиконі класич-
них мов, носіями яких були давні греки та римляни – неперевершені творці анти-
чної міфології. Так, латинська мова зберігає у своєму лексичному складі розгалу-
жену систему дескриптивних міфологічних комплексів, утворених за принципом: 
per visibilia ad invisibilia – через видиме до невидимого, де роль видимого виконує 
вербальна репрезентація божества.  

Системність мовних одиниць обумовлена насамперед системністю об'єкта, який 
вони номінують, тому теоцентрична парадигма міфотеонімів у латинській мові є 
віддзеркаленням міфологічної ієрархії античних божеств. Як слушно зауважує у 
лекційному курсі з античної міфології та давньої літератури О.М. Фрейденберг, 
"релігійний бог (на відміну від богів-тотемів – О.М.) є системним і за формою, і за 
змістом" [Фрейденберг 1998, 152]. Системність божества проявляється у чотирьох 
аспектах, або формах, за О.М. Фрейденберг: 1) функції, серед яких найважливішою 
є розподіл богів на світлих (божества неба) та хтонічних (божества землі); 2) стихії 
(водяна, сонячна, підземна, небесна); 3) стать (чоловіча, жіноча); 4) ім'я та "сімей-
ний стан" [там само]. Як бачимо, міфологічна семантика божества спирається на 
систему опозицій, завдяки яким можна визначити місце носія сакрального імені в 
божественній ієрархії. Аналогічний принцип покладено в основу мовних дескрип-
тивних міфологічних комплексів. 

Базовими елементами опису є пропріальні міфотеоніми та міфотеоніми-
апелятиви, але крім них можливі допоміжні елементи, так звані актуалізатори 
[Пронченко 2008, 3]. У ролі актуалізаторів виступають вербалізовані символи та 
атрибути божества. Подібна поширена репрезентація є розгорнутою дефініцією мі-
фологічного персонажа, матеріальним замінником трансцендентного образу та 
своєрідним свідоцтвом його існування.  

Божество – це збільшений портрет його творців [Фрейденберг 1998, 151], тому 
будь-який дескриптивний комплекс персонажа вищої міфології має декілька уста-
лених елементів, що за структурою збігаються з тричленною анропонімічною фор-
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мулою на позначення римського громадянина: prаеnomen (особове ім'я), nomen 
(родове ім'я), cognomen (прізвисько). Відсутність особового імені у дескриптивному 
комплексі є ознакою найбільш давніх тотемних божеств, які виникли до родового 
устрою. Вони не мають чітко окресленої індивідуальності, переказів про похо-
дження, життя й риси характеру [Фрэзер 1983, 384]. Ці архаїчні нижчі божества 
являють собою безстатеві анонімні сукупності репрезентовані у латинській мові 
міфотеонімами-апелятивами середнього роду множини, наприклад: numina (божес-
тва, духи померлих), від numеn, n (знак). З часом класична міфологія як антипод 
архаїчної наближає образ бога до образу людини.  

На шляху від тотемічної спільності до божественного антропоморфізму посту-
пово змінювалась як зовнішність міфологічних персонажів, так способи мовної ре-
презентації. Боги стають схожими на людей з ознаками статі, з розвинутими ро-
динними стосунками та різноманітними обов'язками. Типовий дескриптивний ком-
плекс представника вищої міфології, на відміну від нижчого божества, складається 
з трьох базових компонентів: 1) базовий онім (prаеnomen) із обов'язковою гендер-
ною ознакою – Juppiter, m (Юпітер), Janus, m (Янус), Juno, f (Юнона); 2) епіклеси 
(cognomіnа), або офіційні прізвиська, та епітети божества (nomina propria) – 
Capitolinus (Капітолійський), Bifrons (Дволикий), Lucina (Та, що дає світло новона-
родженим); 3) назви божественних атрибутів (nomina appellativa), тобто реально 
існуючих предметів, явищ природи, тварин, рослин, які були присвячені божеству 
та вважалися його символами: fulgor (блискавка), aquila (орел), janua (вхід, двері), 
moneta (монета), pavo (павич). Чим вищим у божественній ієрархії був ранг божес-
тва, тим більше епіклес та назв атрибутів супроводжували його особисте ім'я, сим-
волізуючи минуле та теперішнє персонажа, всі форми якого співіснували навіть 
тоді, коли вони заперечували одна одну [Фрейденберг 1998, 154]. Наприклад, де-
скриптивний комплекс, що репрезентує верховного бога давніх еллінів Зевса, крім 
базових онімів (Zeus, Juppiter – римський відповідник) містить близько 100 епіклес 
(Zeus-Ammon, Amphitryon, Kouros, Herkios, Hypsistos, Kasios, Lycaeus, Polieus, Xenios 
etc.) [Coleman 2007, 1132-1133]. Цікаво, що найдавніші епіклеси – це особові імена 
запозичених іноземних богів. Друге ім'я вживалося після базового оніма, як свідоцт-
во приєднання до первісного образу божества додаткових рис, наприклад: Зевс Амон, 
або Юпітер Амон. Новий теонім символізував приєднання до традиційних рис вер-
ховного бога давніх греків і римлян якостей єгипетського верховного бога сонця 
Амона. Подібна онімна тавтологія, на думку О.М. Фрейденберг, є свідоцтвом "до-
аналітичного методу якісної характеристики" божества [Фрейденберг 1998, 156].  

Крім епіклес-онімів були поширені епіклеси, виражені іменниками-апелятивами 
на позначення функції божества. Найчастіше у подібній ролі виступали іменники із 
значенням виконавця дії (nomina agentis), наприклад: Juppiter Fulgurator / Fulmina-
tor (Юпітер – громовержець), Juppiter Imperator (Юпітер – правитель), Juppiter 
Praedator (Юпітер – добувач), Juppiter Triumphator (Юпітер – даритель перемоги) 
[Coleman 2007, 549]. Синонімічною граматичною формою з тим самим значенням 
були дієприкметники теперішнього часу (participiа praesentis activi) також у вигляді 
епіклес: Juppiter Fulgans (Юпітер блискавичний), Juppiter Tonans (Юпітер гремля-
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чий) та ін. Подібні граматичні форми були властиві насамперед дескриптивній сис-
темі чоловічих божеств.  

Для епіклес на позначення функцій жіночих вищих божеств не є характерною 
граматична форма nomina agentis, порівняйте: Juno Moneta (Юнона – богиня гро-
шей, захисниця Капітолія), Juno Lucina (Юнона – богиня народження та новонаро-
джених), Juno Pronuba (Юнона – охоронниця шлюбів) та ін. [Coleman 2007, 548]. 
У будь-якому випадку базовий онім є опорним словом у словосполученні, а епікле-
си виконують синтаксичні функції прикладки або узгодженого означення. Менш 
поширеним було вживання епіклеси як неузгодженого означення у формі родового 
відмінку, наприклад: Juno Quiritis (Юнона – захисниця римських міст і громадян).  

Крім епіклес, виражених дієприкметниками, були поширені епіклеси-прикмет-
ники у функції узгодженого означення. На відміну від архаїчних онімних епіклес, 
вони відрізняються прозорою міфологічною семантикою, пов'язаною з особливос-
тями культу того чи іншого божества. Найчастіше це просторово-часові характери-
стики культу, наприклад, назви місця поширення культу, пори року або періоду 
людського життя, пов'язаних із даним божеством. Так, Юпітер мав особливий набір 
епіклес, що визначали державний статус культу та вказували на найвищий ранг у 
божественній ієрархії, порівняйте: 1) Juppiter Capitolinus (Юпітер Капітолійський – 
захисник Риму). Епіклеса походить від топоніма Capitolium (Капітолійський па-
горб), де римляни спорудили на честь бога храм. 2) Juppiter Optimus Maximus (Юпі-
тер Найкращий Найвеличніший). Аксіологічно забарвлена епіклеса виражена при-
кметниками найвищого ступеня порівняння є ознакою особливого статусу бога у 
римському пантеоні.  

Не менш цікавою є міфологічна семантика елементів дескриптивного комплексу 
на позначення богині Юнони, офіційної дружини Юпітера. Вона вважалася покро-
вителькою жінок і шлюбу, отже її епіклеси мали "вікову" та соціальну мотивацію, 
наприклад: Juno natalis (Юнона – захисниця новонароджених), Juno Sororia (Юно-
на – захисниця дівчат-підлітків), Juno Virginensis (Юнона – захисниця дівчат шлю-
бного віку), Juno Pronuba (Юнона – охоронниця жінок у шлюбі та шлюбів) та ін. 
[Coleman 2007, 548]. Велика кількість епік лес, що супроводжують базовий онім, є 
свідоцтвом високого рангу божества у міфологічній ієрархії, але Юнона мала також 
іншу більш архаїчну сферу впливу, тому уособлювала не один, а два різні культи. 
Згідно з офіційним державним культом, вона як дружина Юпітера увійшла до най-
більш ушанованої римлянами Капітолійської тріади (Юпітер, Юнона, Мінерва), але 
водночас Юнона виконувала функції жіночого духа-охоронця, тобто належала до 
божеств нижчої міфології. Кожна римлянка мала власну юнону, яка захищала її 
протягом життя. Подібна міфологічна трансформація спричинила мовно-граматич-
ну трансформацію, а саме перехід оніма Juno до розряду апелятивів. При вживанні 
міфотеоніма у значенні нижчого божества з'явилася форма множини junones (юно-
ни), а також варіант написання з малої літери. 

Короткий екскурс в неосяжні глибини античної міфології не дозволяє повністю 
висвітлити складну проблему вербальних репрезентацій міфологічних персонажів, 
але вважаємо за потрібне зробити деякі попередні висновки. Божественні персона-
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лії, залежно від рангу в міфологічній ієрархії, репрезентовані розгорнутою систе-
мою дескрипцій, утворених за принципом per visibilia ad invisibilia. Латинська мо-
ва, як одна з класичних мов, зберігає елементи таких дескриптивних комплексів у 
вигляді греко-латинських міфотеонімів. Для античних божеств вищого рангу хара-
ктерна поліонімна репрезентація, для представників нижчої міфології анонімна або 
більш пізня моноонімна репрезентація (класифікаційний міфотеонім-апелятив). 
Подібні вербальні репрезентації перетворюють міфологічні образи сприйняття і 
пам'яті у звуковий, а потім і графічний ряд. Цей принцип покладений в основу про-
цесів кодування, символізації при створенні універсальних культурних кодів [Гуд-
ков 2007, 16]. Вербальні репрезентації є одним із засобів матеріалізації міфологіч-
них образів, зв'язком між суб'єктивною реальністю та світом божественного 
(трансцендентного). Античні міфотеоніми залишаються невід'ємною частиною лек-
сикону сучасних європейських мов, але найповніше вони представлені у класичних 
мовах – латинській і давньогрецькій.  

 
Статья посвящена когнитивному аспекту исследования дескриптивных мифологических комплексов 

в латинском языке с учетом связи мифологической семантики и способов ее языковой репрезентации. 
Анализируется внутренняя структура и лексичское наполнение греко-латинских мифотеонимов. 

Ключевые слова: историческая ономастика, античная мифология, вербальная репрезентация, 
мифотеоним.  

 
The article considers cognitive aspect of the research of descriptive mythological complexes in the Latin 

language and accounts for the linkage between mythological semantics and the ways of its verbal 
representation. Internal structure and lexical fill-up of Greek and Latin mythotheonyms are analyzed. 
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Дослідження присвячено специфіці функціонально-семантичного поля темпоральності в діалозі 

Платона "Крітон". Розглядається структура поля та семантичні функції його конституентів – 
мінімальних синтаксичних одиниць як домінуючих у творі та синтаксичних одиниць-конструкцій. 
Виявлено основні види темпоральних значень: антеріорність та симультанність. 

Ключові слова: функціонально-семантичне поле темпоральності, мінімальна синтаксема, синта-
ксична одиниця- конструкція. 

 
Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку лінгвістичної науки хара-

ктеризується пильною увагою до функціонального боку мовного знака та мовної 
системи, до проблем зв'язку форми і змісту та розгляду граматичної будови мови в 
цілому. Все більшого розповсюдження отримує такий напрямок мовознавства, як 
функціоналізм, до якого відносять функціональний розгляд речення представника-
ми Празької школи, функціонально-генеративну граматику Сгала, функціональний 
синтаксис Куно, системну функціональну граматику Холідея, лексичну функціона-
льну граматику Бреснана та інші. Одним із різновидів функціоналізму є функціона-
льна граматика, розроблена А.В. Бондарко [Бондарко 1984, 131], яка базується на 
поняттях функціонально-семантичного поля (ФСП) та категоріальної ситуації. 

Поняття семантичної функції є базовим для функціональної граматики, яка оріє-
нтується на вивчення та опис функцій та закономірностей функціонування грама-
тичних одиниць у взаємодії з елементами різних мовних рівнів, які беруть участь у 
передачі змісту висловлювання [Бондарко 1985, 16]. ФСП виокремлюють за прин-
ципом спільності та взаємодії функцій його конституентів. ФСП характеризується 
різноманітністю структурних типів, що залежить як від мови, в якій досліджується 
дане поле, а також від функціонально-семантичної категорії, яка лежить в його ос-
нові. Крім того, як зазначає Е.І. Шендельс [Шендельс 1969, 13] ФСП можна вивча-
ти в діахронії, в типологічному плані, в плані контрастивної лінгвістики тощо. 

Окремі засоби вираження темпоральності докладно висвітлюються у граматиках 
давньогрецької мови Е. Швіцера, С. Соболєвського, М. Славятинської, Р. Оліщук, 
Л. Звонської-Денисюк, але, враховуючи актуальність та недостатню системну роз-
робку питання ФСП темпоральності в давньогрецькій мові в типологічному плані, 
зокрема на матеріалі конкретного автора, в дослідженні поставлено мету виявити 
специфіку ФСП темпоральності в діалозі Платона "Крітон", виокремивши консті-
туенти ФСП темпоральності та проаналізувавши їх структуру та функції. 

Об'єктом дослідження слугують майже сто прикладів реалізації синтаксичних 
одиниць з темпоральним значенням у діалозі Платона "Крітон", а предметом – 
особливості їх функціонування в тексті діалогу.  
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Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому здійснено спробу 
встановити загальну систему різноструктурних синтаксем, мінімальних синтаксич-
них одиниць та синтаксичних одиниць-конструкцій аналізованого поля в діалозі 
"Крітон" за типологією І.Р. Вихованця [Вихованець 2002, 71] та їх роль у форму-
ванні тематичної структури тексту.  

Щоб уникнути суб'єктивності ідентифікації та трактування мовних засобів ФСП 
темпоральності, беремо до уваги граматичний коментар П.Нікодіму, а мовні засоби 
аналізуємо з урахуванням трьох категоріальних темпоральних значень: одночас-
ність, передування, наступність (симультанність, антеріорність, постеріорність [Ві-
таліш 1984, 8]). 

В аналізованому творі темпоральність найчастіше виражається за допомогою 
мінімальних елементарних синтаксичних одиниць – прислівників. В залежності від 
ознак, що уточнюють часові параметри, лексико-семантичну групу прислівників зі 
значенням часу можна поділити на декілька підгруп.  

Перша підгрупа включає прислівники зі значенням в даний час, до чи після ньо-
го. Для прислівників цієї підгрупи точкою відліку вважається теперішній час. До 
них належать прислівники nàn, t"meron, thnik£de, πρù, prÒteron, tÒte, ε≈ta, aÜrion, 
⁄peita, які вживаються понад 25 разів. П'ять прислівників nàn, nun∂, to∂nun, nund" – 
"зараз, нині, тепер", t"meron – "сьогодні" вказують на співпадіння в часі з тепері-
шністю (симультанність): ⁄ti kaπ nàn œmoπ piqoà (Κριτ. 44 b, II) – ще й нині послухай-
ся мене; oÙ m◊ntoi o≈mai ¼xein aÙtÕ t"meron (Κριτ. 43 b, I) – однак я не думаю, що він 
прибуде сьогодні. 

Прислівник prÒteron – "раніше" позначає загалом часовий простір, який передує 
теперішності (антеріорність): Ñl∂gon prÒteron (Κριτ. 43 b, I) – трохи раніше. На пев-
ний часовий момент в минулому вказують прислівники tÒte та ε≈ta – "тоді": ε≈ta 
pîj oÙk eÙqÝj œp"geir£j me (Κριτ. 43 a, I) – чому ти мене тоді одразу не збудив? 
Прислівники thnik£de – "так рано" і πρù "рано" характеризують дію, як таку, що 
виконується передчасно, раніше, ніж належить, тобто для них притаманна сема 
завчасності дії: T∂ thnik£de ¢f√xai; (Κριτ. 43 a, I) – чому ти прийшов так рано? 

Часовою ознакою прислівника aÜrion – "завтра" є вказівка на безпосередньо на-
ступний після сьогоднішнього день, на найближчу добу (постеріорність): ¢n£gkh d¾ 
e"j aÜrion ⁄stai, ð Σèkratej, tÕn b∂on se teleut©n (Κριτ. 43 d, I) – а необхідність 
буде, щоб завтра ти, Сократе, помер. Прислівник ⁄peita – "потім" визначає дію, 
яка з погляду послідовності в часі відбувається пізніше від якоїсь іншої дії: ⁄peita 
oÙc Ðr'j toÚtouj toÝj sukof£ntaj æj eÙtele√j; (Κριτ. 45, Ι) – а потім хіба ти не ба-
чиш, наскільки нікчемними є ці наклепники? 

Друга підгрупа об'єднує прислівники зі значенням повторюваність, ітератив-
ність в часі. Основною ознакою даної підгрупи є сема повторно. Дана сема в сема-
нтичній структурі прислівників уточнюється диференційною семою однако-
вий/неоднаковий проміжок часу між подіями, яка служить основою для виділення 
двох блоків зі значенням регулярно/нерегулярно.  

Перший блок включає прислівники ¢e∂ – "завжди" і Œk£stotε – "кожного разу", 
що вказують на регулярні інтервали між подіями: oÙ nàn prîton ¢ll¦ kaπ ¢eπ 
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(Κριτ. 45 c, V) – не лише зараз, але і завжди; pÒteron kalîj œl◊geto Œk£stote À oÜ; 
(Κριτ. 45 c, V) – чи добре говорилося кожного разу чи ні?  

Другий блок представлено прислівником poll£kij – "часто", що вказує на ви-
конання дії багаторазово, без довгих перерв, проте не обов'язково регулярно: æj 
poll£kij ¹m√n æmolog"qh; (Κριτ. 49 a, X ) – як часто ми погоджувались? Сюди ж 
примикають прислівники pote, oÙd◊pote і pèpotε – "ніколи", які містять в собі запе-
речення тої дії, що відбувалася б повторювано: kaπ oÜt' œpπ qewr∂an pèpotε 
(Κριτ. 52 b, XIV) – і ніколи ти не вийшов з міста на видовище. 

Третю підгрупу формують прислівники зі значенням появи, виконання дії, існу-
вання давно чи нещодавно. Тут, як і в першій підгрупі, точкою відліку є теперішній 
час відносно минулого, яке може бути давнім і недавнім. До таких прислівників 
відносимо ¥ρτι – "щойно, нещодавно" і p£lai – "давно":"Arti d‹ ¼keij À p£lai; 
(Κριτ. 43, I) – ти щойно прибув чи давно? 

До четвертої підгрупи належить прислівник eÙqÚj – "одразу, негайно", який вказує 
на часовий проміжок, що наступає безпосередньо після згадки про певний факт: E≈ta 
pîj oÙk eÙqÝj œp"geir£j me; (Κριτ. 43, I) – чому ти мене тоді одразу не збудив? 

П'яту підгрупу утворюють прислівники ½dh – "вже" і ⁄ti – "ще", які передбачають 
певну тривалість дії і пов'язані з її завершеністю чи незавершеністю дії. Прислівник 
½dh вказує на дію, що відбулася в минулому і не є необхідною для повторного вико-
нання, або має місце вказівка на безпосереднє минуле із значенням швидше, ніж пе-
редбачається: Sun"qhj ½dh mo∂ œstin (Κριτ. 43 a, I) – він вже є моїм знайомим. При-
слівник ⁄ti позначає дію, що відбувається, триває і має силу до моменту, згаданого 
мовцем: oÛtw kaπ nàn ⁄ti doke√ (Κριτ. 49 e, X) – і зараз ще так здається.  

У 20 випадках ФСП темпоральності виражається за допомогою такої мінімаль-
ної неелементарної семантико-синтаксичної одиниці, як participium coniunctum, ко-
ли дієприкметник виражає обставину часу, заміняючи відповідне підрядне речення. 
У 15 прикладах простежується позначення через participium coniunctum дії попере-
дньої до дії головного речення, що зумовлено використанням аористичного дієпри-
кметника. Серед них в чотирьох прикладах констатується дія, яка відбувалася реа-
льно: t∂j moi gun¾ proselqoàsa (= œπεπ πρoσÁλθε) kal¾ kaπ eÙeid"j, leuk¦ ≤m£tia 
⁄cousa, kal◊sai me kaπ e"pe√n (Κριτ. 44 a, II) – якась гарна і мила жінка у білій сук-
ні, підійшовши (коли підійшла), мене покликала і сказала; kaπ ∏swj ¨n ¹d◊wj sou 
¢koÚoien æj gelo∂wj œk toà desmwthr∂ou ¢ped∂draskej skeu"n t◊ tina periq◊menoj  
(= œπεπ περ∂εθου), À difq◊ran labën (= œπεπ ◊λαβες), kaπ tÕ scÁma tÕ sautoà met-
all£xaj (= œπεπ μετ"λλαξας) (Κριτ. 53 d, XV) – і їм, мабуть, було би приємно тебе 
слухати, як смішно ти втікав з в'язниці, вбравшись (після того, як вбрався) в 
якийсь одяг, зокрема вдягнувши шкіряний плащ (після того, як вдягнув), і змінивши 
(після того, як змінив) свій вигляд. У восьми прикладах мовиться про очікувані по-
дії, що підтверджується таким морфологічним конкретизатором як майбутній час 
присудка головного речення: ¹me√j g£r pou d∂kaio∂ œsmen sèsant◊j (= œπ¦ν σèσωμεν) 
se kinduneÚein toàton tÕn k∂ndunon (Κριτ. 44 e, IV) – бо буде справедливо, щоб ми, 
врятувавши тебе (після того, як тебе врятуємо), наражалися на таку небезпеку; 
taàta parab¦j (= œ¦ν παραβÍς ) kaπ œxamart£nwn ti toÚtwn t∂ ¢gaqÕn œrg£sV sautÕn 
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À toÝj œpithde∂ouj toÝj; (Κριτ. 53 b, XV) – порушивши це і помиляючись (після того, 
як ти це порушиш) в чомусь з цього, що доброго ти зробиш самому собі чи своїм 
близьким?; e"j Qettal∂an aÙtoÝj ¢gagën (= œ¦ν αγ£γVς) qr◊yeij te kaπ paideÚseij 
(Κριτ. 54, XV) – привівши (після того, як ти приведеш) їх до Фессалії, будеш году-
вати і виховувати; ∑na e"j "Aidou œlqën (= œπειδ¦ν ⁄λθVς) ⁄cVj p£nta taàta 
¢polog"sasqai to√j œke√ ¥rcousin (Κριτ. 54 b, XVI) – щоб ти міг, прибувши (після 
того, як прибудеш) до Аїду, виправдатися за це все перед тамтешніми правителя-
ми. Два приклади виражають ітеративну дію: proagoreÚomen.... œxe√nai labÒnta  
(= œπ¦ν λ£βV) t¦ aØtoà ¢pi◊nai Ópoi ¨n boÚlhtai (Κριτ. 51 d, XIII) – заявляємо, що кож-
ному дозволено, взявши (після того, як візьме) своє майно, піти, куди забажає; œ£n 
metoike√n ¥llos◊ poi œlqèn (= œπειδ¦ν ⁄λθV) (Κριτ. 51 d, XIII) – якщо він (захоче) пересе-
литися, відправившись (після того, як відправиться) десь до іншого місця. В одному 
прикладі виражається суб'єктивне припущення: e∏te....œlqÒntej o≤ nÒmoi kaπ tÕ koinÕn tÁj 
pÒlewj œpist£ntej ⁄rointo (Κριτ. 50 a, XI) – якби закони, прийшовши (після того, як при-
йдуть) і ставши (після того, як стануть) перед громадою міста, спитали.  

В п'яти випадках дія підрядного речення, вираженого дієприкметником, співпа-
дає із дією головного речення, що обумовлено вживанням participium praesentis: kaπ 
s◊besqai de√ kaπ m©llon Øpe∂kein kaπ qwpeÚein patr∂da calepa∂nousan À pat◊ra 
(Κριτ. 51 c, XII) – треба і поважати, і підкорятися, і догоджати батьківщині, на-
віть тоді, коли вона розгнівана, більше, ніж батькові; taàta parab¦j kaπ 
œxamart£nwn (= œ¦ν œξαμαρτ£νVς) ti toÚtwn t∂ ¢gaqÕn œrg£sV sautÕn À toÝj 
œpithde∂ouj toÝj; (Κριτ. 53 c, XV) – порушивши це і помиляючись (коли ти будеш 
помилятися) в чомусь з цього, що доброго ти зробиш самому собі чи своїм близь-
ким?; OÙd‹ ¢dikoÚmenon (= Óταν αδικ"ται) ¥ra ¢ntadike√n (Κριτ. 49 b, X) – не слід, 
щоб хтось, будучи скривдженим (коли його кривдять), відповідав образою на обра-
зу; À προς μεν ¥ra soi tÕn pat◊ra oÙk œx ∏sou Ãn tÕ d∂kaion éste taàta kaπ ¢ntipoie√n, 
oÜte kakîj ¢koÚonta ¢ntil◊gein oÜte tuptÒmenon ¢ntitÚptein (Κριτ. 51, XII) – чи по 
відношенню до батька в тебе не було такого рівного права, щоб ти, чуючи (коли 
чув) погані слова, відповідав навзаєм, і, будучи вдареним (коли тобі завдавали уда-
ри), відповідав на удари.  

Крім того, для participium coniunctum характерне попарне вживання дієприкмет-
ників, або навіть і по три чи чотири, що, очевидно, для автора було дуже зручним 
способом уникнути повторення більш громіздких підрядних речень: œlqÒntej – 
œpist£ntej (Κριτ. 50, XI); ¢koÚonta – tuptÒmenon (Κριτ. 51, XII); parab¦j – 
œxamart£nwn (Κριτ. 53 c, XV); metall£xaj – labën – periq◊menoj (Κριτ. 53 d, XV); 
œrgas£menoj –¢ntikakourg"saj – parab¦j – ¢ntadik"saj (Κριτ. 54 d, XVI).  

Ця обставина обумовлює надзвичайно обмежене вживання складних ускладне-
них синтаксичних одиниць-конструкцій – підрядних речень часу (два приклади). 
В одному випадку дія, виражена присудком підрядного речення, є наступною до дії 
головного речення: À prπn m‹n œm‹ de√n ¢poqnÇskein kalîj œl◊geto (Κριτ. 46 d, VI) – 
чи перш ніж мені треба померти, говорилося добре, а в другому випадку дія підря-
дного речення є попередньою щодо дії головного речення: Ómwj proagoreÚomen tù 
œxous∂an pepoihk◊nai 'Aqhna∂wn tù boulom◊nJ, œpeid¦n dokimasqÍ kaπ ∏dV t¦ œn tÍ 
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pÒlei pr£gmata ….œxe√nai ... ¢pi◊nai (Κριτ. 51 d, XIII) – проте ми заявляємо заздале-
гідь, що кожному бажаючому з афінян створено можливість, щоб він після того, 
як буде випробуваний і ознайомлений із державними справами…міг…піти. Слід за-
значити, що іноді автор вдається до комбінованого застосування підрядного речення 
часу та participium coniunctum, щоб урізноманітнити способи вираження обставини 
часу в мікроконтексті: œpeid¦n dokimasqÍ kaπ ∏dV – labÒnta – œlqèn (Κριτ. ΧΙΙΙ). 

У п'яти випадках автор вдається до вживання словосполучень (займенник + діє-
прикметник) як вторинних синтаксичних одиниць-конструкцій. У трьох прикладах 
зафіксовано конструкцію Dativus absolutus. Серед них двічі йдеться про намірену 
дію, про що свідчить морфологічний конкретизатор – присудок у формі майбутньо-
го часу: oÜte œke√se (soi) ¢fikom◊nJ (= œπειδ¦ν ¢φ∂κV) ¥meinon ⁄stai (Κριτ. 54 b, XVI) 
– ані там, коли ти прибудеш, не буде краще; ¹me√j t◊ soi calepanoàmen zînti (= Œως 
¥ν ζÍς) (Κριτ. 54 c, XVI) – ми ж розгніваємося на тебе живого (поки ти будеш 
жити). В одному прикладі ця конструкція заміняє ітеративне часове речення: æj 
œgë oÙ nàn prîton ¢ll¦ kaπ ¢eπ toioàtoj oƒoj tîn œmîn mhdenπ ¥llJ pe∂qesqai À tù 
lÒgJ Öj ¥n moi logizom◊nJ (= œπειδ¦ν λογ∂ζJμαι) b◊ltistoj fa∂nhtai (Κριτ. 46 b, VI) – 
тому що я не лише зараз, а й завжди, є таким, який не підкоряється нічому іншому 
з того, що є в мені, окрім здорового глузду, який, (кожного разу) коли я розмірко-
вую, здається мені найкращим. В двох випадках зустрічається конструкція 
Genetivus absolutus, з яких в першому прикладі виражається намірена дія: À tÕ 
plo√on ¢f√ktai œk D"lou, oá de√ ¢fikom◊nou teqn£nai me; (Κριτ. 43 d, I) – чи приплив 
корабель з Делосу, з прибуттям якого мені треба померти?; а в другому – одноча-
сна: e∏ pV ⁄ceij ¢ntil◊gein œmoà l◊gontoj, ¢nt∂lege (Κριτ. 48 d, IX) – якщо ж ти маєш 
(щось) сказати у відповідь, коли говорю я, кажи. У деяких розділах можна спосте-
рігати нагромадження партиціпіальних конструкцій, зокрема у розділі XVI, де чер-
гуються participium coniunctum і Dativus absolutus: œlqèn – (soi) ¢fikom◊nJ – 
¢ntadik"saj – ¢ntikakourg"saj – parab¦j – œrgas£menoj – soi zînti. 

Для вираження темпоральності автор використовує відмінкові форми іменників 
(20 прикладів) у складі прийменникових або атрибутивних словосполучень, з яких 
15 ілюструють вживання Dativus temporis. В шести випадках ними виражається об-
ставина часу, що вказує на певний часовий проміжок в близькому чи далекому ми-
нулому: kaπ poll£kij m‹n d" se kaπ prÒteron œn pantπ tù b∂J hÙdaimÒnisa toà trÒpou 
(Κριτ. 43 b, I) – і часто й раніше протягом всього життя я вважав тебе щасливим 
через твій характер; kaπ kinduneÚeij œn kairù tini oÙk œge√ra∂ me (Κριτ. 44, II) – і 
здається, що ти не розбудив мене у найбільш відповідний момент; poll£kij ¹m√n 
kaπ œn tù ⁄mprosqen crÒnJ æmolog"qh; (Κριτ. 49 a, X) – як часто і в попередні часи 
нами це було погоджено; À p©sai ¹m√n œke√nai a≤ prÒsqen Ðmolog∂ai œn ta√sde ta√j 
Ñl∂gaij ¹m◊raij œkkecum◊nai e"s∂n (Κριτ. 49 a, X) – чи всі ті попередні наші угоди 
були забутими протягом цих кількох днів; œn ⁄tesin Œbdom"konta, œn oƒj œxÁn soi 
¢pi◊nai (Κριτ. 52 e, XIV) – протягом восьмидесяти років, за які тобі можна було 
піти. У трьох прикладах обставина часу має відношення до теперішності: polÝ d‹ 
m£lista (σε εÙδαιμον∂ζω) œn tÍ nun∂ parestèsV sumfor' (Κριτ. 43 b, I) – але більше 
(я тобі дивуюся) у нещасті, в якому ти зараз опинився; œ¦n m¾ belt∂w ⁄cwmen l◊gein 
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œn tù parÒnti (Κριτ. 46 b, VI) – якщо ми не можемо говорити щось краще (у тепе-
рішніх обставинах); ⁄ti to∂nun œn aÙtÍ tÍ d∂kV (= κατ¦ τ¾ν δι¦ρκειαν τÁς δ∂κης) œxÁn 
soi fugÁj tim"sasqai (Κριτ. 52 c, XIV) – ще й тепер на цьому суді (протягом цього 
судового процесу) можна було, щоб ти був засуджений на вигнання. В одному випа-
дку обставина часу вказує на тривалість перебування у певних умовах: teÚxontai …. 
toioÚtwn oƒ£per e∏wqen g∂gnesqai œn ta√j Ñrfan∂aij perπ toÝj ÑrfanoÚj (Κριτ. 45 d, V) – 
будуть приречені (терпіти) те, що зазвичай виникає у сирітстві щодо сиріт. 
В трьох прикладах мовиться про обставину часу, що має відношення до найближ-
чого майбутнього: tÍ g£r pou Østera∂v de√ me ¢poqnÇskein (Κριτ. 44 a, II) – бо мені 
треба померти наступного дня; ½mat∂ ken trit£tJ Fq∂hn œr∂bwlon ∑koio (Κριτ. 44 b, II) 
– ти прибудеш до родючої Фтії третього дня; Óti d‹ g◊rwn ¢n"r, smikroà crÒnou 
tù b∂J (= œν τù β∂J) loipoà Ôntoj æj tÕ e"kÒj, œtÒlmhsaj oÛtw γλ∂scrwj œpiqume√n 
zÁn; (Κριτ. 53 d, XV) – і як ти, стара людино, хоч тобі і лишилось мало часу в 
житті, наважився настільки ганебно бажати жити? 

В аналізованому творі виявлено п'ять прикладів вживання Genetivus temporis, 
зокрема у трьох випадках для позначення найближчого майбутнього: OÙ to∂nun tÁj 
œpioÚshj ¹m◊raj o≈mai aÙtÕ ¼xein ¢ll¦ tÁj Œt◊raj (Κριτ. 44 a, II) – я зараз вважаю, 
що він (корабель) прибуде не в день, що настає, але наступного; tÁj g¦r œpioÚshj 
nuktÕj p£nta taàta de√ pepr©cqai (Κριτ. 46 a, V) – бо протягом наступної ночі тре-
ба здійснити все це. В двох прикладах йдеться про обставину часу, що стосується 
нещодавнього і давнього минулого: tekma∂romai d‹ ⁄k tinoj œnupn∂ou Ö Œèraka Ñl∂gon 
prÒteron taÚthj tÁj nuktÒj (Κριτ. 44 a, II) – Я роблю висновок з певного сновидіння, 
який я побачив трохи раніше протягом цієї ночі; f£skont£ ge d¾ ¢retÁj di¦ pantÕj 
toà b∂ou œpimele√sqai (Κριτ. 45 d, V) – говорячи, що ти протягом всього життя 
дбав про доблесть. 

Доволі часто ці словосполучення супроводжують лексичні часові конкретизато-
ри: prÒteron œn pantπ tù b∂J, poll£kij…œn tù ⁄mprosqen crÒnJ, œn tÍ nun∂ parestèsV 
sumfor', to∂nun œn aÙtÍ tÍ d∂kV, smikroà crÒnou tù b∂J loipoà Ôntoj, to∂nun tÁj 
œpioÚshj ¹m◊raj, Ñl∂gon prÒteron taÚthj tÁj nuktÒj. 

Проведене дослідження дає підстави констатувати, що у діалозі Платона 
"Крітон" у вираженні темпоральності беруть участь усі притаманні старогрець-
кій мові синтаксичні засоби, серед яких домінують мінімальні синтаксеми (70 
%), що обумовлено жанром діалогу, який характеризується специфічним відбо-
ром синтаксичних конструкцій, які тяжіють до лаконічності. Слід зазначити, що 
ці засоби нерівномірно представлені у розділах діалогу (див. нижченаведену 
таблицю), що залежить від теми, яка висвітлюється у кожному з них. Найчасті-
ше вони реалізуються у розділах, у яких на перший план виступає часовий фак-
тор, зокрема, у першому розділі, у центрі уваги якого звістка Крітона про на-
ближення священного корабля з Делосу, на наступний день після прибуття яко-
го Сократ повинен померти, у розділі 2, центральною ідеєю якого є душевний 
спокій Сократа та його міркування щодо дня своєї смерті, та у розділі 10, при-
свяченому моральним засадам втечі Сократа. 
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Розділ Кількість 
прикладів Розділ Кількість 

прикладів 
I 19 IX 1 
II 10 X 11 
III 2 XI 3 
IV 4 XII 6 
V 7 XIII 3 
VI 7 XIV 6 
VII - XV 7 
VIII 1 XVI 7 

  XVII - 
 
Серед відтінків темпоральності превалюють значення антеріорності, оскільки 

значну увагу у діалозі приділено гіпотетичним подіям, які можуть передувати втечі, 
а також симультанності, що пов'язано з наполяганням Крітона діяти негайно, щоб 
ще в останню мить уникнути покарання Сократа. 

 
 Симультанність Антеріорність Постеріорність Ітеративність 

Прислівники 15 20 3 10 
Participium  
coniunctum 

5 13 - 2 

Participium  
absolutum 

1 - 3 1 

Відмінкові  
форми 

3 8 6 1 

Підрядні  
речення 

- 2 1 - 

Загалом 24 43 13 14 

 
Щоб уникнути одноманітності вираження часових відношень, Платон викорис-

товує різні моделі поєднання синтаксем за тематичним, субституційним та емфати-
чним принципом.  

Перспективи досліджень. Крім ФСП темпоральності, яке відіграє важливу 
роль у тематичній структурі тексту діалогу Платона "Крітон", подальшого вивчен-
ня потребують і інші ФСП цього твору, зокрема каузальності, фінальності тощо. 

 
Исследование посвящено специфике функционально-семантического поля темпоральности в диа-

логе Платона "Критон". Рассматривается структура поля и семантические функции его конститу-
ентов – минимальниых синтаксических единиц, которые доминируют в произведении, и синтаксичес-
ких единиц-конструкций. Виявлены основные виды категориальных темпоральных значений: антери-
орность и симультанность. 

Ключевые слова: функционально-семантическое поле темпоральности, минимальная синтаксема, 
синтаксическая единица-конструкция. 
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The research is devoted to specificity of the functional-semantic field of temporality in Plato's dialogue 
"Crito". The structure of the field and the semantic functions of its constituents – minimal syntactic units as 
dominating ones and the syntactic units-constructions are taken under examination. Anteriority and 
simultanity as the basic kinds of categorical temporal meanings are shown. 

Key words: functional-semantic field of temporality, minimal syntaxeme, syntactic unit-construction. 
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ОБРАЗ АВТОРА В КОНТЕКСТІ ОЦІНОЧНИХ СТРУКТУР  
(на матеріалі "Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium" Корнелія Непота) 
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канд. філол. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

В статті розглядається категорія оцінки в структурі аналізу образа автора. "Життєопис відо-
мих людей" складним багатогранним твором, розкодування якого допоможе не тільки глибше зрозу-
міти античне минуле, а й відкрити для сучасного читача вишуканість стилю Корнелія Непота.  

Ключові слова: римська біографія, категорія оцінки, жанрова та стильова приналежність. 
 
Дослідження текстів античних римських біографів пов'язане з подоланням труд-

нощів певного характеру, які обумовлюються як суб'єктивною оцінкою історичної 
постаті, з боку самого автора, так і реаліями історичної дійсності.  

Літературний спадок Непота, одного з найдавніших римських біографів, ще й 
досі залишається дослідженим не повністю, незважаючи на те, що його твори добре 
відомі сучасному читачеві . 

У зв'язку з неоднозначною оцінкою, яку отримав "Життєопис відомих людей" в 
роботах дослідників античної літератури (J. Gerger, E.M. Jenkinson, T.G. Mc-Carty 
etc.), плідним видається аналіз особистісної самохарактеристики Непота, яка вияв-
ляється в характері та відборі оціночних засобів мови для відображення його цінні-
сної орієнтації. 

Докоряючи Непоту у відсутності широти історичного бачення, дослідники літе-
ратури вказують на невміння римського біографа відрізнити головне від другоряд-
ного. Так, зокрема, йдеться про невідповідність обсягу біографії та значущості тих 
постатей, які описує Непот. У зв'язку з цим важливе значення в процесі визначення 
місця автора в універсальній культурологічній діахронії та синхронії має дослі-
дження категорії образу автора через характер реалізації оціночних структур, які 
відтворюються в текстах його політичних біографій.  

Оскільки художній текст – це самодостатня, завершена комунікативна одиниця з 
високим формально-креативним потенціалом як етнічної, так і авторської картини 
світу [Слухай 2000, 5], в його оціночних структурах чітко простежуються семанти-
чні сфери спільності та розбіжності автора (Непота) та його адресата по відношен-
ню до характеру подій та дійових осіб, про які розповідає автор. 

Сферу авторсько-адресатської спільності становлять мовні форми, які містять 
ціннісні константи автора і адресата, що виступають категоріями єдиної художньої 
системи і характеризують автора і адресата як представників певного соціуму.  

Сфера розбіжностей в оціночних структурах художнього тексту виникає як ре-
зультат випередження діяльності свідомості автора, яка спонукає автора змінювати 
ціннісні орієнтації адресата. 

Значимість цих сфер для процесу осмислення змісту різна: перша забезпечує 
ефективність функціонування структур другої. Подолавши зону розбіжностей, 
автор відображає тим самим не тільки власні ціннісні орієнтації, але й ціннісні 
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орієнтації свого адресата. Так, зокрема, Непот у вступі до "Життєопис відомих 
людей" пише:  

Sed hi erunt fere, qui expertes litterarum Graecarum nihil rectum, nisi quod ipsorum 
moribus conveniat, putabunt. Hi si didicerint non eadem omnibus esse honesta atque 
turpia, sed omnia maiorum institutis iudicari, non admirabuntur nos in Graiorum virtutibus 
exponendis mores eorum secutos [http://www.latinovivo.com]. Але такими, мабуть, бу-
дуть читачі, чужі грецькій освіченості, які вважають правильним тільки те, що 
узгоджується з їх поняттями. Якщо ж вони дізнаються, що всі народи розуміють 
гідне і ганебне не однаково, але оцінюють все за звичаями своїх предків, то не будуть 
дивуватися, що я розповідаю про доблесть греків, виходячи з їх звичаїв.  

Момент випередження автором читача скеровується на художній зміст тексту, 
створюючи континуум оціночних засобів, які разом з іншими елементами мови бе-
руть участь у формуванні тексту як цілісної завершеної одиниці. 

Передбачаючи, що його твір можуть вважати не надто гідним відомих історич-
них постатей, а його манеру письма "leve et non satis dignum", Непот, ймовірно, за-
хищаючи свій аттикістичний стиль, свідомо звертав увагу на те, що саме деталі в 
біографії відомої особистості мають найбільш виражений характер. Тому аналіз 
оціночних ознак тексту політичних біографій в проекції на образ автора дає повну 
й об'єктивну характеристику його жанрової та стильової приналежності.  

Функціональні компоненти, завдяки яким образ автора реалізується у тексті, 
складають дві ієрархічно організовані сфери (площини): одна належить образу ав-
тора-оповідача, який завдяки характеру оповіді, впливаючи на читача, наближає 
останнього до своєї власної системи оцінок; друга відтворює мовні елементи, а та-
кож засоби включення їх в оціночні мікросистеми, прийоми асоціативного збли-
ження та протиставлення семантичних компонентів, характеризує сферу автора та 
його ймовірний ідеал. 

Відомо, що античні автори, які складали життєписи відомих людей, хоч і нама-
галися дотримуватися правил оцінок персонажів та подій відповідно до канонів та 
вимог жанру біографії, проте чіткі критерії, які б описували цей жанр, на той час 
були ще не визначені. Біографія могла бути літературно обробленою, або могла 
обмежуватися системною подачею матеріалу. Однак, античні біографи не могли 
оминати історичні заслуги тих видатних постатей, які згадувалися в їх творах.  

Непот, не заперечуючи правила константних оцінок, майстерно подає емоційне 
напруження, тому подекуди на осі автор – історична постать – читач спостеріга-
ється не тільки його особисте ставлення до історичної особи, але ймовірне уявлен-
ня автора про ставлення до цієї історичної постаті читача. Оціночні структури, які 
виражають ці стани, належать двом семантичним площинам: і автору, і адресату, а 
наявність цих двох семантичних площин визначаються мотивацією автора.  

Імовірна мотивація Непота полягає в художньому переосмисленні діяльності іс-
торичної особи, яка або заперечується, або схвалюється біографом. 

Заради досягнення мети автор використовує різні способи концентрації уваги 
читача на актуальних оціночних структурах, в тому числі прийом асоціативності. 
Як текстотворчий фактор асоціативність проявляється в цілеспрямованому чергу-
ванні відрізків тексту "Життєписів", які реалізують оцінку автора в двох планах – 
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минулого і сучасного. Як прийом організації сприйняття авторського змісту асоціа-
тивність виражається в перемиканні уваги адресата з одного актуального компоне-
нта оцінки на інший, завдяки чому досягається співвідносність сприйняття одиниць 
оціночного континууму.  

Neque enim Cimoni fuit turpe, Atheniensium summo viro, sororem germanam habere 
in matrimonio, quippe cum cives eius eodem uterentur instituto. At id quidem nostris 
moribus nefas habetur. Laudi in Creta ducitur adulescentulis quam plurimos habuisse 
amatores. Nulla Lacedaemoni vidua tam est nobilis, quae non ad cenam eat mercede 
conducta. Magnis in laudibus tota fere fuit Graecia victorem Olympiae citari; in scaenam 
vero prodire ac populo esse spectaculo nemini in eisdem gentibus fuit turpitudini 
[http://www.latinovivo.com]. Не соромно було, наприклад, великому афінському гро-
мадянинові Кімону взяти в дружини рідну сестру, оскільки співгромадяни його до-
тримувалися такого ж правила; за нашими звичаями це вважається безбожним. 
На Криті юнакам ставиться в похвалу мати якомога більше прихильників. В Лаке-
демоні немає такої знатної вдови, яку не можна було б запросити на обід за гроші. 
У всій майже Греції вважалося за честь бути проголошеним переможцем на 
Олімпійських іграх, і нe для кого не було ганебним виступати на сцені, тішачи ви-
довищем народ, у нас же у нас такі заняття вважаються або ганебними, або ни-
зькими і не сумісними з гідністю. 

Співвідносність семантично близьких та протиставних оціночних структур та-
кож використовується біографом для акцентування уваги читача. Так, фрагмент 
опису позитивних якостей грецького полководця, який насичений опозиціями по-
лярних оцінок, слідує безпосередньо після фрагмента, де автор встановлює емо-
ційний контакт зі своїм читачем. Така послідовність не випадкова: різноплано-
вість фрагментів у часі необхідна для протиставлення оціночних сем "доброчин-
ність – тиранство". 

Non erat enim vi consecutus, sed suorum voluntate, eamque potestatem bonitate reti-
nebat. Omnes autem et dicuntur et habentur tyranni, qui potestate sunt perpetua in ea 
civitate, quae libertate usa est. Sed in Miltiade erat cum summa humanitas tum mira 
communitas, ut nemo tam humilis esset, cui non ad eum aditus pateret, magna auctoritas 
apud omnes civitates, nobile nomen, laus rei militaris maxima. Haec populus respiciens 
maluit illum innoxium plecti quam se diutius esse in timore [http://www.latinovivo.com]. 
Тиранами ж вважаються правителі, наділені постійною владою в державах, які 
довічно є вільними. А Мільтіад відрізнявся і високою людяністю, і надзвичайною 
ввічливістю (так що будь-яка найпростіша людина могла до нього звернутися), 
користувався великим авторитетом у всіх іноземних державах, мав знатне ім'я і 
найбільшу військову славу. З огляду на все це, народ вирішив, що краще Мільтіаду 
понести незаслужене покарання, ніж афінянам жити в страху. 

Таким чином, відтворення оціночних структур в художній канві твору реалізу-
ється в характері ознак автора-оповідача.  

Автор-оповідач, як центральна категорія твору, не тільки визначає відбір при-
йомів організації змісту та його сприйняття адресатом, але й взаємодіє зі своїм ад-
ресатом через опис подій, виявляючи тим самим своє ставлення і до подій, про які 
йдеться, і до історичної постаті, яка бере учать у цих подіях. 
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Біографія, як жанр, посідає особливе місце в структурі античної літератури, 
оскільки тісно переплітається з історіографією та енкомієм, не має чітких меж та 
певних закономірностей реалізації. Вона може займати проміжне місце між літе-
ратурним портретом у вигляді неповного нарису і послідовним викладом матеріа-
лу, який тяжіє до історичного обсягу. Тому Непот, відмежовуючи свою письмен-
ницьку манеру написання біографії від історичного викладення подій, зазначає: 
quod vereor; si res explicare incipiam, ne non vitam eius enarrare, sed historiam 
videar scribere [http://www.latinovivo.com]. ... оскільки є побоювання, що, захопив-
шись викладенням його подвигів, я опинюся не автором життєпису, а упорядни-
ком історичного твору… 

Це пояснює той факт, що його біографіям притаманна високий ступінь суб'єкти-
вності, бо для автора-оповідача важливі не стільки історичні події, скільки змістов-
на розповідь про життя тієї особистості, яку він характеризує.  

Тому історичні біографії Непота містять певні узагальнення, в них може не бути 
усіх фактів, але їх підміна вигаданими практично відсутня. Водночас підбір фактів 
є цілеспрямованим та визначається особистістю самого біографа, і прагматичним 
спрямуванням його твору. 

При виборі груп, на які поділялися біографії, Непот, звичайно, повинен був оби-
рати такі групи , для яких можна було б віднайти гідних суперників: зокрема, немож-
ливо було створити групу юристів, тому що серед греків не було відомих юристів, не 
можна було звертатися також до філософів, тому що на той час у римлян не було до-
статньо філософів, які могли б конкурувати з численними грецькими філософами. 

Виходячи із власної оцінки, біограф сам вирішував, яких представників кожної 
групи вважати знаменитими. Його відбір з цієї точки зору абсолютно був довільний: 
з одного боку немає біографій таких видатних постатей, як наприклад Нікія, чи Бра-
сіда, з іншого Непот пише про людей не дуже відомих, навіть для його сучасників.  

Автор-оповідач, взаємодіючи зі своїм адресатом, передусім має на меті позна-
йомити римлян з історією інших народів, яка написана латинською мовою. Тому 
літературна форма біографій різноманітна.  

Так зокрема, життєписи Мільтіада, Конона, Хабрія короткі, але в лаконічному 
викладенні матеріалу відчувається прагнення автора звернути увагу свого адресата 
virtutes та vitia.  

Описуючи життя та діяльність полководця, автор має на меті не стільки docere, 
скільки delectare: Sed in Miltiade erat cum summa humanitas, tum mira comitas, ut 
nemo tum humilis esset, cui non ad eum aditus pateret; magna auctoritas apud omnes 
civitas, nobile nomen, laus rei militaris maxima [http://www.latinovivo.com]. Мільтіад 
був дуже людяний і надзвичайно вихований, адже будь-хто міг без перешкод піді-
йти до нього, навіть простолюдин, він користувався великим авторитетом у іно-
земних держав, мав знатне ім'я та найвеличнішу військову славу. 

Непот, не вважаючи себе істориком, вимушений враховувати історичний мате-
ріал, підкреслює що його основиними намірами є exprimere imaginem consuetudinis 
atque vitae (створити картину звичаїв та життя Epam.1,3). В такий спосіб автор-
оповідач передає зацікавлення до tituli та родословного дерева . 



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 202

Його викладення історичних фактів мають скоріше моралізаторський характер, 
ніж історичний. 

Pelopidas Thebanus, magis historicis quam vulgo notus. Cuius de virtutibus dubito, 
quemadmodum exponam, quod vereor; si res explicare incipiam, ne non vitam eius 
enarrare, sed historiam videar scribere; si tantummodo summas attigero, ne rudibus 
Graecarum litterarum minus dilucide appareat, quantus fuerit ille vir. Itaque utrique rei 
occurram, quantum potuero, et medebor cum satietati tum ignorantiae lectorum 
[http://www.latinovivo.com]. Пелопід, фіванец, відомий швидше історикам, ніж ши-
рокій публіці. Не знаю навіть, як і розпочати розповідь про його доблесті, оскільки 
є побоювання, що, захопившись викладенням його подвигів, я опинюся не автором 
життєпису, а упорядником історичного твору. Якщо ж я торкнуся лише основних 
подій, то люди, мало обізнані в грецькій історії, не зможуть, мабуть, по-
справжньому оцінити велич цього мужа. Отже, в міру моїх сил я буду намагатися 
вирішити обидва завдання, задовольнивши і вимогливого читача , і недосвідченого. 

Подаючи біографію Епамінонда, Агеласія та Аттика, Непот використовує оці-
ночні структури з високою позитивною семантикою, що перетворює життєопис у 
енкомій. 

Контраст енкомію утворює протирічна характеристика Алківіада, де автор подає 
антетитетично-амбівалентну оцінку полководця, змішуючи похвалу та засудження. 

Alcibiades, Cliniae filius, Atheniensis. In hoc, quid natura efficere possit, videtur ex-
perta. Constat enim inter omnes, qui de eo memoriae prodiderunt, nihil illo fuisse excel-
lentius vel in vitiis vel in virtutibus. 2 Natus in amplissima civitate summo genere, omnium 
aetatis suae multo formosissimus, ad omnes res aptus consiliique plenus – namque 
imperator fuit summus et mari et terra, disertus, ut in primis dicendo valeret, quod tanta 
erat commendatio oris atque orationis, ut nemo ei [dicendo] posset resistere –, dives; 
3 cum tempus posceret, laboriosus, patiens; liberalis, splendidus non minus in vita quam 
victu; affabilis, blandus, temporibus callidissime serviens: idem, simulac se remiserat 
neque causa suberat, quare animi laborem perferret, luxuriosus, dissolutus, libidinosus, 
intemperans reperiebatur, ut omnes admirarentur in uno homine tantam esse 
dissimilitudinem tamque diversam naturam [http://www.latinovivo.com]. Алківіад, син 
Клінія, афінянин. Здається, природа, створюючи цю людину, випробувала все, на що 
вона здатна. Недарма всі, хто писав про нього, одноголосно погоджуються , що ні-
хто не міг зрівнятися з ним ні у вадах, ні у чеснотах. Народився він у славній держа-
ві і в знатній родині , перевершував всіх своїх сучасників красою, був багатий розу-
мом і здібний у будь-якій справі (і на морі, і на суші виявив він себе як великий полко-
водець); в мистецтві слова він не поступався найкращим ораторам: мова і зовніш-
ність його складали таке враження, що ніхто не міг змагатися з ним у суперечці; 
був він також багатий і, коли вимагали обставини – працьовитий і терплячий; був 
він щедрим, вишуканим у побуті і ввічливим, вмів спритно прилаштовуватися до об-
ставин, і у вільний час, коли справи не вимагали душевного напруження, він виявлявся 
зманіженим, розпусним, таким, що любить розкіш та розбезщеним , настільки, що 
всі дивувались, як в одній людині поєднуються такі протиріччя й така різна природа. 

Hunc infamatum a plerisque tres gravissimi historici summis laudibus extulerunt: 
Thucydides, qui eiusdem aetatis fuit, Theopompus, post aliquanto natus, et Timaeus: qui 
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quidem duo maledicentissimi nescio quo modo in illo uno laudando consentiunt 
[http://www.latinovivo.com]. Багато поганого написано про цю людину, зате всіляко 
звеличують його три найдостойніших історика – Фукідід, колишній його сучасни-
ком, Феопомп, що народився трохи пізніше, і Тімей; останні два , найвідоміші зви-
нувачувачі, чомусь дружно хвалять його одного. 

…fuisse apud Thracas, homines vinolentos rebusque veneriis deditos; hos quoque in his 
rebus antecessisse; venisse ad Persas, apud quos summa laus esset fortiter venari, 
luxuriose vivere: horum sic imitatum consuetudinem, ut illi ipsi eum in his maxime ad-
mirarentur. Quibus rebus effecisse, ut, apud quoscumque esset, princeps poneretur 
habereturque carissimus. Sed satis de hoc; reliquos ordiamur [http://www.latinovivo.com]. 
... побувавши у фракійців – людей, прихильних до вина й любовних утіх – і тих обігнав 
у подібних насолодах; побувавши у фракійців, у яких вище всього цінується мисливсь-
ка завзятість і розкішне життя, так приладнав до їх звичок, що самі вони не могли 
надивуватися на його відвагу і пишність. 

В такому поданні авторської оцінки чітко простежується перипатетичний елемент. 
Біографія Діона також своєрідно поділяється на дві частини: похвала та засу-

дження.  
Подібні критерії оцінок життя відомих полководців передусім визначалися не 

стільки літературними факторами та жанровою належністю твору, скільки власти-
востями римського життя і тими реаліями, в яких формувався образ автора-
оповідача. В послідовності епізодів можна прочитати історію внутрішнього розвит-
ку героя. Тому часто оцінка міститься в композиційній структурі оповіді.  

Таким чином, дослідження творів римського біографа не може бути повним та 
об'єктивним без вивчення мовного матеріалу в аспекті категорії оцінки. 

Реалізація задуму вимагає від автора врахування спільних з адресатом та розбіжних з 
ним семантичних сфер оціночних структур, які виявляються на рівні аналізу образу ав-
тора. Функціональні компоненти сфери автора складають елементи двох ієрархічно ор-
ганізованих площин: одні з них належать автору-оповідачу, який при взаємодії зі сферою 
читача змінює його позицію, наближаючи до власної системи оцінок; інші елементи такі, 
як засоби асоціативного зближення та протиставлення семантичних компонентів харак-
теризують сферу образу автора як зосередження особистісного ідеалу. 

 
В статье рассматривается категория оценки в структуре анализа образа автора. "Жизнеописа-

ние известных полководцев" является сложным многогранным произведением, раскодирование кото-
рого поможет не только глубже понять античное прошлое, но и открыть для современного чита-
теля изысканность стиля, присущего Корнелию Непоту. 

Ключевые слова: римская биография, категория оценки, жанровая и стилевая принадлежность. 
 
La catégorie de l'apréciation a un grande importance pour l'analyse de l'image de l'auteur. "Liber de 

excellentibus ducibus exterarum gentium" est un oeuvre polyèdre le décodage duquel aidera pas seulement 
comprendre mieux l'antiquité, mais aussi ouvert l'élégance du style de Cornelius Nepos  

Les mots clefs: la biographie romaine, la catégorie de l'apréciation, l'appartenance de genre et de style.  
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У статті подано аналіз мітопоетичного функціонування образу лебедя в ранніх творах 
Й.Сефериса, розглянуто особливості включення елементів мітологічного комплексу, що зберігають 
ядерні компоненти архетипів, до модерного літературного тексту та здійснено інтерпретацію 
конструювання їхнього нового значення. 

Ключові слова: архетип, образ, концепт, міт, мітологічне письмо, реконструкція. 
 
Одним з відкриттів літературних мітологів ХХ ст. було те, що вони стикнулись з 

протеїчною суттю міту як вічної оповіді, механізм оповідування якої проявляється 
в різних площинах культурного коду, а елементи на зразок молекул ДНК несуть 
значущі складники матриці культурної ідентичності, що можуть створювати мно-
жину конфігурацій особистостей певного соціуму. Саме тому поняття міту як ко-
мунікативних форм класичної давнини згодом було поширено на всі культурно 
значущі комунікативні форми гегеліяньської до-Історії, і врешті межі було ще роз-
сунуто до сьогодення із його строкатістю антропологічних кодів. Дослідженню ме-
ханізмів породження та функціонування мітів присвятили свої роботи представни-
ки школи психоаналізу (К.-Г. Юнг), архетипної критики (Н. Фрай), філософської 
антропології (К. Леві-Строс, М. Еліаде), герменевтики (Г.-Г. Гадамер, П. Рікер), ідеї 
яких нині використовують для літературознавчих, культурологічних, когнітивних 
досліджень сучасні вчені (О. Рєвзіна, С. Пригодій, Т. Воробйова, К. Страшкова). 
Аналіз функціонування мітопоезису, обумовленого окремою етнічною мовно-
культурною картиною світу, на матеріалі еталонних текстів (поетичного доробку 
класика новогрецької літератури ХХ ст. Й. Сефериса) становить актуальність ро-
боти. Її мета полягає у герменевтичній реконструкції способів використання обра-
зу лебедя на основі архетипної моделі птаха-руйнівника в текстах новогрецького 
поета, тлумаченні його використання у побудові структур концептів ПАМЯТЬ, 
ПОДОРОЖ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ДОЛЯ у вибірці з творів Й. Сефериса, які стано-
влять об'єкт дослідження. Інтерпретація концептуального наповнення досліджува-
ного образу у текстах Й. Сефериса є предметом дослідження.  

Міт є специфічною, вираженою вербально формою знання, пов'язаною механіз-
мом асоціативного перенесення з почуттєвим психосоматичним комплексом, а та-
кож процесом його продукування. Підвалинами такої форми знань є архаїчні риту-
альні практики, що в комунікативно-прагматичному плані реалізували найвищій 
ступінь перформативності, утверджуючи цілісність певного колективу. З історич-
ним розвитком суспільства вони поступово переходять у сферу колективного під-
свідомого, зберігаючи зв'язок з експресивно-емоційною сферою особистості. Архе-
типи, презентовані у свідомості певними гештальтними структурами, доповнюють-
ся у процесі філогенезу додатковими формами вираження та планами змісту, фор-
муючи площину культурнозначущих ментальних одиниць – культурних концептів. 
На наш погляд, можна говорити про те, що існування певного культурного поля, 
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концептосфери, основу якої складає дискретна множина духовних артефактів та 
смислів, у певному сенсі вирівнює асиметричність мовних знаків та впливає на їх-
ню роль у породженні тексту [Лотман 1996]. Втім, варто зауважити, що постійні змі-
ни культурних меж роблять таку множину нестійкою, постійно змінною, внаслідок 
чого конкретна особистість, долучена до певної культури, має можливість експери-
ментувати, створюючи власні конфігурації світоглядних установок та цінностей. 

У нинішній статті ми розглянемо концептуальне використання орнітологічного 
культурного коду у ранній творчості Й. Сефериса (яку умовно визначаємо як роз-
виток поетичних принципів від "Міт-історії" до "Судового журналу, І") та на мате-
ріалі образу лебедя та проінтерпретуємо темні місця, пов'язані з цим образом. 

Лебідь належить до знакових для індоєвропейців птахів. Етимологічно більшість 
номінацій цього птаху в і.-є. мовах пов'язано з його прототипним кольором та його си-
мволікою. Так, слов'янське лебідь (рус. лебедь, укр. лебiдь, білор. ле́бедзь, болг. ле́бед, 
словенск. lebéd, сербохорв. ла̏бӯд, словенск. labód, чешськ., словацьк. lаbuť, польск. 
łabędź, кашубск. łabądz), латинське cygnus (запозичене з гр. м.), грецьке κύκνος етимо-
логічно несуть ознаку білизни, чистоти, інтенсивного світіння, від *olbǫdь, пор. лат. 
albus "білий", греч. αλφός "біла пляма" за словником Гесіхія, та *kuk-/ keuk- "сяяти, 
давати світло", пор. санскр. socati "світити" та suk-ra "світлий, білий" [The Tower of 
Babel]. Інші лексеми, наприклад, англійське swan (герм. Schwan, голанд. zwaan, днорв. 
svanr) за мотиваційну мають іншу ознаку – співучість від протогерманської форми 
*swanaz, утвореної на основі праі.-є. кореня *swon-/*swen- "співати, видавати мелоди-
чні звуки", пор. з дангл. geswin "мелодія, пісня" [MyEtymology.com]. У семантиці 
κύκνος в давньогрецькій відбулося об'єднання етимологічних значень, що дозволило 
винести окремо значення "співець" [Селиванова 1998, 378].  

Огляд антропологічної літератури, присвяченої мітологічним віруванням, засві-
дчує, що знакові тотемні істоти найчастіше несуть в собі редуковані залишки тоте-
мізму та анімізму, часто символізуючи перехід від первісного демологічного до 
розвинутішого теологічного світогляду. У індоєвропейському культурному просто-
рі лебідь а) виступає тваринним варіантом деяких богів, наприклад, Зевса, Аполло-
на, Афродіти чи Брахми, б) формою перевтілення деяких героїв, що є своєрідною 
історією імені цього птаха (наприклад, античні Кікни). В грецьких мітах птах, як 
правило, не функціонує самостійно, як, наприклад, кінь (безсмертні коні Ахілл) чи 
орел (орел Зевса), його парне використання пояснюється головною функцією обра-
зу в мітологічному комплексі – оборотництво, перевтілення. Ця функція є голо-
вною і в діахронному зрізі, адже і у новогрецькому фольклорі існують сюжети, у 
яких герой змагається із нареченою-чарівницею, що володіє оборотництвом, спа-
лює її шкуру і вона зникає у горах, обертаючись на лебедя. Цей сюжет можна зу-
стріти у багатьох індоєвропейських народів, і він, можливо, має мандрівний статус. 
З іншого боку, особливо в грецькій культурі привертає увагу гендерний дрейф. 
В античній мітології лебеді-перевертні асоціювалися передусім з чоловічим нача-
лом, зокрема, через граматичний рід іменника, тоді як в новогрецькій культурі від-
бувся абсолютний перерозподіл на користь жіночої статі. Можливо, одним з архаї-
чних відгалужень семантики образу лебедя було уявлення його як руйнівника, во-
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рожого світові людей через свою надлюдську, ідеальну в певному розумінні приро-
ду (ідею такого суперечливого поєднання передає дгр. прикм. δεινός – лячнопрек-
расний, тобто такий, від чиєї краси охоплює жах). Зокрема, слушним видається на-
голосити на тому, що синкретизм мітологічного комплексу як базова риса мітологі-
чного світогляду несуперечливо об'єднує протилежні якості, наприклад, Аполлон-
вовк є одночасно оборонцем (святилищ, міст і т.д.) і богом, вбивцею вовків (тобто 
тим, хто трансформував свою хтонічну сутність), в основі чого лежить глибинне не-
розчленування мітологічною свідомістю процесів, пов'язаних з людиною, наприклад, 
життя та смерті [Лосев 1996, 319-322]. Фрагменти ототожнення лебедя з руйнацією 
знаходимо у деяких казкових сюжетах, наприклад, гуси-лебеді зі слов'янських казок. 
У грецькі мітології відлунням таких уявлень є низка героїв Кікнів, передусім, Кікн з 
циклу про Геракла, Кікн з циклу про троянську війну. Варіанти сюжету з першим 
Кікном, на наш погляд, містять фрагменти таких уявлень. Випадок з Кікном нале-
жить до сюжетів винищення Гераклом божеств старої, хтонічної доби, яким була 
притаманна некерована стихійність та тератоморфізм. Зокрема, схолії до гімну Пін-
дара вказують на зв'язок Кікна з культом Аполлона (Кікн убиває подорожніх для то-
го, щоб з їхніх черепів звести храм богові). Зевс-кікн у відомому міті парується з Ле-
дою, що народжує божественну руйнівницю Гелену і т.д. Відтак, з цього погляду ле-
бедя можна трактувати, як силу, досконалу за сутністю, але несхожу на людську (сам 
цим можна пояснити приписування лебедям співу, якості, відсутньої в природі), що у 
насильницький спосіб втручається у життя людини (у мітах лебедям часто припису-
ють пророчі властивості; на це особливо багата антична традиція, але й у скандинав-
ських повір'ях зустрічаємо такі риси, одне з імен Одина – Сванхільд), вносить хаоти-
чність в певний лад речей, спричиняючи межову ситуацію конфлікту (внутрішнього 
чи зовнішнього, індивідуального чи соціального). Крім того, віщунські здібності ле-
бедя-Аполлона, його здатність бачити сокровенне, можливо, були підставною піз-
ньоклассичної соляризації Аполлона, визнання його богом сонця, оскільки світлі 
стріли бога розумілися не просто як сонячне проміння, але як світло, що відкриває 
людині до того незнані речі (і тому жахливе). Сила, яку уособлює хтонічний лебідь, є 
ініціальною, оскільки кардинально змінює, "руйнує" людське існування для наступ-
ного перетворення [Мифы народов мира 1991, 40-41; 241-242].  

Зв'язок образу лебедя з культами божеств, пов'язаних з мистецтвом чи мудрістю, 
експресивність сюжетів, центральною фігурою яких стає цей птах, є однією з при-
чин частого звертання до образу цього птаху у художній літературі. Багатий спектр 
апеляцій знаходимо в античній літературі: Алкман порівнює спів своєї двоюрідної 
сестри зі співом лебедя (Parthen. Hymn. ad Dioscur.), Сапфо (Sapph. fr 147b) та Кал-
лімах (Call. Арр. 5) порівнюють поетів з цими птахами, в комедії Аристофана "Пта-
хи" Кінесій співає про своє прагнення піднятися на небо, як птах з довгою шиєю 
(Av. 765), про свою поезію як про спів лебедя говорить Коринна (АР. VII. 12. 2), а 
Еврипід порівнює сивочолого поета з лебедем (Еur. Неr. 677). Лебеді часто фігуру-
ють в епізодах, пов'язаних з поетами чи мудрецями; в ніч на день, коли до школи 
Сократа мав прийти Платон, перший бачить сон, в якому йому на груди сідає ле-
бідь, мати Аполлонія Тіанського народжує його розбуджена камланням лебедів 
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(саме лебеді облітають Делос під час народження Аполлона, провіщаючи світ про 
появу бога) [Селиванова 1998, 365-375]. Образ лебедя використовується в народній 
поезії, вченій поезії Середньовіччя (Вольфрам фон Ешенбах), зустріваний і в добу 
Відродження (Лудовіко Аріосто, П'єр де Ронсар) та класицизму (Жан де Лафонтен). 
Він набуває популярності у творчості поетів ХІХ та ХХ ст. (О. Пушкіна, Ф. Тютче-
ва, Ш. Бодлера, С. Малларме, Т. Готьє, Р.-М. Рільке, Р. Даріо, У.Б. Йейтса, К. Баль-
монта, М. Гумільова, Л. Українки, М. Драй-Хмари).  

У поетичному доробку Й. Сефериса чітко простежується послідовність у звер-
тання автора до різних варіантів образу лебедя, що може свідчити про наполегливе 
осмислення кола тем, образним виразником яких він міг би бути. У творах Й. Се-
фериса домінантним, на наш погляд, є мотив "лебедя-руйнівника" як активного на-
чала, що в західноєвропейській поезії ХІХ-ХХ ст. займав периферійну позицію, 
найчіткіше експлікований у Т. Готьє ("Мажорно-біла симфонія", метафоричне 
представлення опозиції "лебедина білизна/ чистота" – "різнокольорова розкіш" як 
бою за участю лебедів) в контексті використання народнопоетичної традиції.  

Образ лебедя є складником орнітологічного коду поезії Й. Сефериса, що створює 
певну систему внутрішньо текстових відношень (топіків) та їхніх семантичних коно-
тації, на чому ми наразі не зупинятимемося, наприклад, на маркованому використан-
ні гіперонімів "птах" у поетичному циклі "Стратис Мореплавець описує людину" чи 
поемі "Кіхлі". У творчості Й. Сефериса ми зустрічаємо образ лебедя 7 разів: у збірках 
"Міт-історія", "Зошит для вправ", "Плани на одне літо", першому та третьому "Судо-
вому щоденнику" і в "Трьох потаєнних поемах". Він виникає у збірці "Міт-історія", в 
якій вперше послідовно поет використовує "мітологічний" метод письма [Савенко 
2009, 447]. У збірці, що є своєрідним гіпертекстом антиутопічної подорожі, лебідь 
з'являється у першому ж епізоді, стаючи одним з факторів "прадавнього дійства", яке 
розпочинається прямо зараз, втягуючи в свою орбіту читача, роблячи його співдіячем 
(για να ξαναρχίσει το πανάρχαιο δράμα). Семантика іменника δράμα поєднує в собі екс-
пресивність переживання (власне драма) та активність, рухливість діяння (дія). Син-
кретизм цих двох значень дозволяє Й. Сеферису створити амальгамну модальність 
свого гіпертексту, в якому стирається вододіл між реальним та ірреальним модусами. 
Відтак дія поем, що відбувається в певному часопросторі, переноситься одночасно 
у свідомість автора/ читача як пам'ять/пригадування або уява/ сновидіння, у кон-
тексті чого доцільним видається провести типологічну паралель з використанням 
образу в поезії Ф. Тютчева, досліджену Т. Воробець, а саме: сон як спосіб існуван-
ня лебедя, який одночасно є "алегорією" космогонії [Воробец 2006]. В аналізованій 
збірці (а також часто потому) Й. Сеферис досягає такого ефекту завдяки поетично-
му використанню синтаксичних типів модальності недійсності, особливість якої 
полягає в тому, що автор висловлює не лише свою суб'єктивну оцінку ймовірності/ 
неймовірності Х, але додає до неї значення онтологічної неможливості Х (пор. θα 
ήθελα να ταξιδέψω.../ θα ήθελα να ταξίδεψα...), наприклад: 
Οι φίλοι μας έφυγαν ίσως να μην τους είδαμε ποτές, ίσως 
να τους συναπαντήσαμε όταν ακόμη ο ύπνος 
μας έφερνε πολύ κοντά στο κύμα που ανασαίνει... (Міт-історія, 4) 
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Цей віртуальний світ і стає полем, на якому розігрується прадавнє дійство, в 
якому щодня кожен з нас стикається з необхідністю сказати дантівське чи кавафі-
анське велике "Так" чи "Ні". Така подорож через свою прадавність, архетипність, 
нехтує традиційною логікою події (певне колективне "Я/ Ми" марно чекає на віс-
ника, повідомлення якого зачинає дійство, чи янгола, благовіщення якого вказує 
напрям майбутнього шляху – τον άγγελο/ τον περιμέναμε προσηλωμένοι τρία χρόνια), 
об'єднуючи в собі думку і дію, будучи одночасно і причиною, і наслідком. Вона 
змушує тілесно осягати помислюване, пропускати раціональність крізь фільтри ін-
туїції, що є своєрідним введенням в ритуал поетичного міту, в основі якого лежить 
механізм сим-патії (співпереживання). І те, чого не робить очікуваний зачинатель, 
робить хаотичний випадок, введений у текст за допомогою образа лебедя, що непо-
рочними (букв. незаплямованими) крилами наносить рани тим, хто вирушив у путь 
(Όταν ξυπνήσαμε ταξιδέψαμε κατά το βοριά, ξένοι/ βυθισμένοι μέσα σε καταχνιές από τ' 
άσπιλα φτερά των κύκνων που μας πληγώναν). Колективне "Я/ Ми" збірки вирушає на 
північ, у зв'язку з чим доречним є згадати про країну гіперборейців та Аполлона, 
який щороку там відпочиває, в контексті чого "туман лебединих крил" може озна-
чати або непевність нового знання, що з'явиться у невідомому майбутньому, або 
"стерті" згадки про минуле, що "оживають" у критичних ситуаціях; обидва варіанти 
такого прочитання в певних контекстах можуть завдавати страждань ліричному 
героєві поем і через нього читачеві.  

У збірці образ лебединих крил трапляється ще раз, в одному з сюжетів "подоро-
жі-в-нікуди", зі значенням "спокою, ніжності, відпочинку": 

... οι ώρες μας ήταν πιο γλυκιές από το λάδι 
πάνω στην πληγή, πιο πρόσχαρες από το κρύο νερό 
στον ουρανίσκο, πιο γαλήνιες από τα φτερά του κύκνου. (Міт-історія, 7) 
Поет говорить про почуття людини, що на короткий час побачила перед собою 

дороговказну зірку і здобула недовгочасну впевненість, смисл, який за мить зруй-
нується новими обставинами продовження мандрівки. Як бачимо, у компаративних 
конструкціях Й.Сеферис відтворює різні типи переживань (чуттєвих, що перехо-
дять в інтелектуальні), до яких може долучитись через власний досвід читач. Геш-
тальт останнього рядку будується на основі конотативного значення лексеми φτερό 
"м'якість", "легкість" – "ніжність", яку увиразнює атрибутив κύκνου. Перед нами 
перший складник вжитого у першому вірші збірки оксиморону "м'яке Х, що ра-
нить", "ніжне Х, що завдає страждань", який, будучи символом, нарощує смисли та 
інтерпретації. На можливість мітопоетичної інтерпретації, закладеної самим авто-
ром, а, відтак, невипадковість використання саме образу лебедя, на наш погляд, 
вказує свідоме моделювання Й.Сеферисом своєї збірки як епічної мандрівки (в пе-
вному сенсі, позачасової, оскільки епіка передбачає існування специфічного "епіч-
ного" часу), проводячи прямі паралелі з епопеями Гомера (кількістю поезій). Осми-
слення мітологічної традиції, пов'язаної з троянською війною, звертання до літера-
турної традиції античності (епіка та трагедія) могло стати основою рефлексії, ре-
зультатом якої стало, скоріше, підсвідома експлікація образу лебедя в поезіях збірки 
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"Міт-історія". На повторюваність та, можливо, важливість такої рефлексії вказує те, 
що образ лебедя з'являється у поезіях кожного етапу творчості Й. Сефериса, стаючи 
своєрідною віхою його поетики. У збірці "Міт-історія" Й. Сеферис вперше реалізує 
концепт ПОДОРОЖІ як зацикленого у лінійності руху, як "нескінченого дня Одіссея/ 
Ореста", які виступають головними уособленнями його ліричного героя, виразника-
ми його окремішніх рис, що доповнюються/ переходять у збірне, колективне Ми/ 
Вони. Одіссей/ Орест сліпо рухається у світі феноменів, не маючи сил спинитись і 
побачити "природу речей", надавши їхньому існування у такий спосіб онтологічнос-
ті. Все, що сучасний Одіссей/ Орест може – через ритуал жертвоприношення у ви-
гляді поневірянь, війн, змагань – знов ввести себе у коло мітичного часу і навчитися 
по-новому відчувати та розуміти об'єкти та суб'єкти і зв'язки між ними. 

У двох наступних з визначених нами збірках ("Зошит для вправ", "Плани на од-
не літо"), які, умовно кажучи, завершують ранній період творчості автор, повторно 
трапляється образ лебедя, виражаючи наступний етап розбудови Й. Сеферисом на 
основі архетипності образу власні світоглядні принципи. На цьому етапі, на наш 
погляд, поета разом з іншим хвилює питання атрибуції "прадавнього дійства", яке 
він формулює у формі запитання як оксюморонну ідею "смертності безсмертного 
Х", де під Х можна розуміти різні модифікації: краса, благо, добро, істина, бог і 
т.д.), поєднану з "позачасовістю (безсмертністю) Х", за допомогою якої поет, на 
наш погляд, в конкретному контексті прагне передати читачеві відчуття "конечнос-
ті/ обмеженості ідей":  

...Από τότες είδα πολλά καινούργια τοπία... 

...λίμνες με τσαλακωμένες οπτασίες και 
κύκνους αθάνατους γιατί έχασαν τη φωνή τους – σκηνικά 
που ξετύλιγε ο θεληματικός σύντροφός μου, ο πλανόδιος 
εκείνος θεατρίνος, καθώς έπαιζε το μακρύ βούκινο 
που του είχε ρημάξει τα χείλια, και γκρέμιζε με μια στριγκιά 
φωνή, ό,τι πρόφταινα να χτίσω, σαν τη σάλπιγγα 
στην Ιεριχώ. (Зошит вправ І, цикл "Стратис Мореполавець...", Чоловік) 
 
...Τ' ανθισμένο πέλαγο και τα βουνά στη χάση του φεγγαριού 
η μεγάλη πέτρα κοντά στις αραποσυκιές και τ' ασφοδίλια 
το σταμνί που δεν ήθελε να στερέψει στο τέλος της μέρας 
και το κλειστό κρεβάτι κοντά στα κυπαρίσσια και τα μαλλιά σου 
χρυσά·τ' άστρα του Κύκνου κι εκείνο τ' άστρο ο Αλδεβαράν. 
...Κράτησα τη ζωή μου, μαζί του, γυρεύοντας το νερό που σ' αγγίζει 
στάλες βαριές πάνω στα πράσινα φύλλα, στο πρόσωπό σου 
μέσα στον άδειο κήπο, στάλες στην ακίνητη δεξαμενή 
βρίσκοντας έναν κύκνο νεκρό μέσα στα κάτασπρα φτερά του, 
δέντρα ζωντανά και τα μάτια σου προσηλωμένα. (Плани на одне літо, Водохреща) 
В першому прикладі поет одразу занурює читача у круговерть чуттів та інтелекту-

альних процесів, нетривких та безплідних, що зникають у плині часу, передаючи від-
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чуття марноти чи загнаності у глухий кут. Всі виміри попередньої традиції оберта-
ються на попіл (Εγκαταλείψαμε τη ζωή μας και βρήκαμε τη στάχτη.../ Βρήκαμε τη στάχτη. 
Μένει να ξαναβρούμε τη ζωή/ μας, τώρα που δεν έχουμε πια τίποτα) і людині слід, звіль-
нившись від усього, поринути у пошуки нових смислів, які є неочікуваним, незвич-
ним і алогічним поєднанням вже існуючих, що поет демонструє на прикладі пари 
"нових" людей-коханців, з'єднаних і одночасно нездоланно розділені "новим смис-
лом" кохання (Το ύφος εκείνο που τους κάνει ν' ανήκουν/ στο κοπάδι των λύκων ή στο 
κοπάδι των αρνιών). Якщо слідувати логікою вірша, переродження людини відбува-
ється після віднайдення нею/ возз'єднання з не зооморфною природою, природою, в 
якій немає старої людини чи чогось, що її б нагадували чи з нею порівнювалося. Таке 
представлення природи трапляється у багатьох поезіях Й. Сефериса: 

...πάρε μαζί σου το παιδί που είδε το φως 
κάτω απ' τα φύλλα εκείνου του πλατάνου 
και μάθε του να μελετά τα δέντρα. (Мітісторія, 17 Астианакс) 
 
Ξέρω ένα πεύκο που σκύβει 
κοντά σε μια θάλασσα. Το μεσημέρι, χαρίζει στο κουρασμένο 
κορμί έναν ίσκιο μετρημένο σαν τη ζωή μας, 
και το βράδυ, ο αγέρας περνώντας μέσα από τα βελόνια 
του, πιάνει ένα περίεργο τραγούδι, σαν ψυχές που κατάργησαν 
το θάνατο, τη στιγμή που ξαναρχίζουν να γίνουνται 
δέρμα και χείλια. Κάποτε ξενύχτησα κάτω από 
αυτό το δέντρο. Την αυγή ήμουνα καινούργιος σα να με 
είχαν κόψει την ώρα εκείνη από το λατομείο. (Зошит вправ, Чоловік) 
У вірші "Водохреща" протиставляються два модуси існування: реальний (нині-

шній стан ліричного героя) та віртуальний (спогади), негативний (зима) та позити-
вний (літо), об'єднані неспинним рухом подорожі. У цьому неспинному коловороті 
подій ліричний герой намагається "утримати своє життя" (κράτησα τη ζωή μου 
κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας...), знайти баланс, що врівноважать названі модуси, 
а, можливо, і синтезують їх. 

Можливо, зі "смертю ідей" пов'язано опосередковану вказівку на остаточну 
метаморфозу лебедя (перетворення на сузір'я), що в певному сенсі замикала коло 
античної рефлексії: від раннього хтонічного переживання метаморфози як ритуа-
лу-дії до пізньоантичної інтелектуалізації мітологеми у вигляді поетичного обра-
зу. Лебідь як стихійна сила, одна з функцій якої – руйнування, реальність якої 
відчутна інтуїтивно, стає абстрактною ідеєю, згідно з якою зречевлюється те чи 
інше бачення людини світу і себе. Звертання до сузір'їв може передавати ідею про 
хаотичні сили, що діють в житті людини і неможливість їх впорядкування. З ін-
шого боку, образ зірок орієнтує нас на згаданий концепт ШЛЯХУ, який посідає 
окреме місце в поетичній одіссеї Сефериса (зоряна карта як справжній шлях до-
дому на відміну від мінливості/ підступності земних шляхів). Зокрема схоже ви-
користання астрономічних знаків, серед яких фігурує сузір'я Лебедя, зустрічаємо 
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в його в поезіях "Гелена" (а), "Демон розпусти" (б) та другому циклі останньої 
поетичної збірки "Три потаєнні поеми" (в): 

а) ...Το φεγγάρι 
βγήκε απ' το πέλαγο σαν Αφροδίτη· 
σκέπασε τ' άστρα του Τοξότη, τώρα πάει νά 'βρει 
την καρδιά του Σκορπιού, κι όλα τ' αλλάζει. 
б) Και το χειρότερο – δεν το χωράει ο νους – 
αφού το ξέρει ο κόσμος όλος πως ο ρήγας 
γεννήθηκε στο ζώδιο του Αιγόκερω, 
πήρε στα χέρια του ο ταλαίπωρος καλάμι 
τη νύχτα που ήταν στον Αιγόκερω η σελήνη 
να γράψει τι; για κέρατα και κριάρια! 
в) ... Ίσως γυρεύουν να μιλήσουν τ' άστρα 
που πάτησαν την τόση γύμνια σου μια νύχτα 
ο Κύκνος ο Τοξότης ο Σκορπιός 
ίσως εκείνα. 
Ці збірки цікаві тим, що в них Й. Сеферис починає використовувати техніку 

"депоетизованого наративу", для якого характерним є, на думку Й. Бабінйотиса ви-
користання в поетичному тексті розмовного мовлення, яке вчений протиставляє 
поетичному мовленню О. Елітиса [Μπαμπινιώτης 1986, 226] як депоетизоване. На 
наш погляд, депоетизація свого мовлення провадилася Й.Сеферисом свідомо для 
того, щоб, впливаючи на глибинні інстинкти читача через занурення того у уявний 
хаос змінних реальних та віртуальних картин, цілої гами відчуттів, що апелюють до 
читацької пам'яті або уяви, допомогти йому долати водоліл між фізичним та мета-
фізичним світом. Саме тому "приземлена" чуттєвість Сефериса є одночасно "висо-
кою" абстракцією. Такий метод буде вдосконалюватися в кожній збірці поета, який 
переходитиме від символічного драматичного полілогу "Міт-історії" (хорово-
монодична основа якого взята з античної трагедії), до історико-мітологічного нара-
тиву (Л. Якушева відносить цю інновацію до пізнього, історико-мітологічного типу 
реалістичних поезій, що з'являються вперше в "Судовому журналі, І" [Якушева 
2001, 63]), в якому історія мітологізується, а міт набуває історичності, завдяки чому 
читач не лише ставить собі певні філософські питання, але й одночасно переживає 
процес їхнього формування як чуттєво даний. 

Таким чином, наше дослідження показало, що в ранній творчості Й. Сеферис 
використовує художні елементи, пов'язані з давньогрецькою традицією, з метою 
мітологізації свого поетичного наративу, головно надаючи часовій площині поезій 
статусу позачасовості та перетворюючи читача на одного з учасників дійств. Од-
ним зі стимулів, що активізує співучасть читача у дійстві, що зачинає текст, є обра-
зи, що мають архетипне підґрунтя, наприклад, образ лебедя. Вважаємо перспекти-
вним продовження дослідження реалізації механізмів мітологізації на матеріалі об-
раза лебедя у пізній творчості поета, а також комплексний аналіз системності вико-
ристань архетипних образів у його творчості. 
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В статье рассматривается мифопоэтическое функционирование образа лебедя в раннем творче-
стве Й. Сефериса, особенности включения элементов определенного мифологического комплекса, 
несущего в себе ядерные компоненты архетипов, в современный литературный текст и представле-
на интерпретация их новообразованных значений.  

Ключевые слова: архетип, образ, концепт, миф, мифологическое письмо, реконструкция. 
 
The article reconstructs an mythopoetical functioning of swan's literary image in the early poetry of the 

G. Seferis. It observes how the elements of some mythological sets, which retain an nuclear components of 
the archetype, are included in the modern literary text and attempts to make an interpretation of the new 
meanings generated this way. 

Key words: archetype, image, myth, mythological writing, reconstruction. 
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Метою дослідження є реконструкція образу Муз шляхом виявлення паралельних мотивів з іншими 

давньогрецькими жіночими божествами, такими як Афіна, Артеміда, а також інтерпретація їх 
космічної й есхатологічної символіки, тієї символіки, яка була відображена в містеріальних ідеях і 
практиках Егейського світу. 
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культура. 

 
Без перебільшення можна сказати, посилаючись на праці Р. Грейвза (1948, 

2000), Е. Курціуса (1947, 2007), що Музи належать до архетипних образів європей-
ської традиції, чим упродовж тисячоліть привертали увагу до свого образу й імені, 
балансуючи на грані між статусом культових фігур і втіленням суто духовних 
принципів. Ця підмічена П. Мюррей [Murray 2005] амбівалентність як і, незважаю-
чи на високий статус дев'яти дочок Зевса, непримітність з-поміж інших олімпійсь-
ких богів грецького пантеону, дають перший натяк на їхні витоки в іншій, більш 
давній релігійній традиції. Можна погодитися з В.М. Топоровим [1997, 257-258], 
що гармонійний гомерівський образ Муз, об'єднаних навколо Аполлона, настільки 
віддалений від своїх витоків і настільки глибоко перероблений у напрямку від 
"природи" до "культури", що майже не залишає даних для того, щоб встановити 
вихідні умови, в яких формувалися його підвалини. З цієї причини цілісна і систе-
мна реконструкція образу Муз насправді являє собою досить непросте завдання. До 
праць, які присвячені цьому питанню належать роботи J. Assaël (2000), A. Hardie 
(2004), P. Skarsouli (2006), І.І. Ковальової (2008), В. Михайліна (2008). Особливо 
хочеться виділити відому статтю В.М. Топорова (1977, 1997) "ΜΟΥΣΑΙ "Музы": 
соображения об имени и предыстории образа (к оценке фракийского вклада)" в якій 
автор, встановив типологічні паралелі між Музами і образом, реконструйованим на 
основі текстів західноєвропейських та слов'янських замовлянь, – дев'яти або двана-
дцяти дів, сестер Сонця, які танцюють в особливому стані трепету і можуть наслати 
хворобу або, навпаки, вилікувати за допомогою стріл. Наше дослідження ставить за 
мету подальшу реконструкцію образу Муз та інтерпретацію його символів. Зокре-
ма, йдеться про розкриття не акцентованих Топоровим аспектів, таких як символіка 
води, зв'язок з культом померлих та ідейне наповненням давньогрецьких, або шир-
ше – Егейських, містичних практик.  

Генеалогії Муз у всіх її міфологічних варіантах, як від Мнемосіни (Hes.Theog. 52-
54, 915-917; h.Hom. III 429), а тим більше від Урана і Геї (Diod.Syc. IV 7.1; Paus. IX 
29.4), по суті, зводяться до схеми космогонічного міфу, головними персонажами яко-
го є Небо-батько і Земля-мати, у шлюбі яких народжується діти подвійної1 природи, 
число яких, як правило, визначається деякою сакральною константою, зокрема 3 або 
9 [Топоров 1997, 260]. Характерно, що троїстими є практично усі колективні жіночі 
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персонажі грецької міфології – Музи, Мойри, Граї, Горгони, Еринії, Харити, Ори, 
"Бджолині діви" (h. Hom. Merc. 552-563), причому ці персонажі часто включені в 
"чоловічі" героїчні сюжети в ключових ситуаціях переходу [Михайлин 2008, 14].  

У своїй спробі прочитання давніх міфів Середземномор'я і півночі Європи як 
свого роду магічний код, пов'язаний з релігійними ритуалами, Р. Грейвз у своїй ві-
домій книзі "Біла Богиня" (1948, 2000) робить спробу реконструювати образ три-
єдиного жіночого божества, частина рис якого походить ще з неоліту. "Немає нічо-
го дивного, – пише А.А. Тахо-Годі [Тахо-Годи 2005, 579], – що Грейвз, знавець дав-
ніх релігій і міфологій, возводить у деяку триєдину космічну цілісність Білу богиню 
(символізуючи народження, любов і смерть) в її численних іпостасях, у витоків якої 
стоїть Мати-Ніч". Подібно до змінного лику Місяця, вона бліда при народженні, з 
рожевим відтінком при повноті кохання і темна на ущербі, знаменуючи вмирання. 
Кожна з трьох іпостасей, сполучаючись з трьома сферами: неба, землі і потойбічно-
сті, – разом утворюють дев'ятикомпонентний спектр. Як богиня Підземного царства 
вона була богинею Народження, продовження роду і смерті. Як богиня Землі вона 
була богинею трьох пір року (весни, літа і зими), дарувала життя рослинам і всьому 
живому. Як богиня Неба вона була Місяцем у трьох фазах: молодим місяцем в об-
разі дівчинки, повним – жінки шлюбного віку і старого – жінки в старості [Грейвс 
2000, 85]. Символіка тріади відбита, наприклад, у праві давньогрецької Артеміди 
годувати своїх ланей трилисником, а також дев'ятирічний вік її жриць нагадував 
про те, що число тричі три символізувало смерть місяця. На честь Білої богині 
жриці Артеміди Алфеї в Летрині й Ортигії фарбували свої обличчя гіпсом або бі-
лою глиною, а найзнаменитіша статуя Артеміди в Афінах так і називалася 
LeukofrÚnh "білоброва" (Paus. I. 26.4). Білою крейдою розмальовували обличчя так 
звані "померлі", учасники Малих містерій біля храму Артеміди-Гекати в Аграх 
[Лауэнштайн 1996, 161, 172]. Тут справді ми маємо одну з форм архаїчного посвя-
чення, добре відомого в первісних суспільствах: ініціанти натирають обличчя крей-
дою або попелом, щоб бути схожими на примар, тобто вони проходять через риту-
альну смерть. [Элиаде 2002, 453, 590] 

У відношенні до однієї з функцій Місячної богині Р. Грейвз [Грейвс 2000, 88] 
припускає, що після того, як вона стала дружиною Громовержця і підкорилася йо-
му, вона віддала покровительство над поезією своїй так званій дочці – собі самій в 
особі потрійної Музи. З якою б критичністю не ставитися до автора "Білої богині", 
аспект триєдності жіночого божества нам здається досить цінним, зокрема, у на-
шому випадку його підкріплюють й вузькоспеціалізовані дослідження [Иванов 
(1923) 1994; Schachter 1972] щодо троїчності беотійських жіночих релігійних фіа-
сів, з якими могли асоціюватися геліконські2 Музи.  

Про Муз відомо, що першими, хто вшанував і приніс їм жертви на горі Гелікон, 
були велетні Алоади, відомі своєю надлюдською силою і буйним норовом (Paus. IX 
29, 1-2). Вони встановили культ трьох Муз і дали їм імена: Мелета ('Досвіченість'), 
Мнема ('Пам'ять') і Аойда ('Пісня'). Згодом з Македонії прибув Пієр (ім'ям якого 
нібито була названа гора), і встановив число муз (дев'ять), назвавши іменами влас-
них 9 дочок [Мифы 1991-92. Т.2., 178]. Ці міфологічні свідоцтва повертають нас до 
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часу переселення ахейських, а можливо, і фракійських, якщо спиратися на Страбо-
на (Х 3.17), племен і перенесення ними культу Муз, так само як і топографічних 
назв вершин, гротів, джерел, з гори Пієр у північній Фессалії до гори Гелікон у Бе-
отії: tÒn te 'Elikîna kaqi◊rwsan ta√j MoÚsaij Qr'kej o≤ t¾n Boiwt∂an œpoik"santej, 
o∑per kaπ tÕ tîn Leibhqri£dwn numfîn ¥ntron kaqi◊rwsan "Гелікон присвятили Му-
зам фракійці, що оселилися в Беотії, які присвятили їм також печеру німф-
лібефріад". Відомо також, що брати Алоади, вихідці з Фессалії чи Беотії, які здійс-
нили вдалий похід у Фракію для звільнення з полону своєї матері і сестри, за їхню 
зарозумілість були вбиті Артемідою і Аполлоном. На острові Наксос Артеміда, 
руки якої домагався один з братів, перетворилася на лань і стала поміж ними, вна-
слідок цього Алоади дротиками вразили один одного насмерть. Коментуючи цей 
міф, Р. Грейвз [Грейвс 2005, 180] пише, що смерть близнюків від руки один одного 
нагадує про вічне суперництво за любов Білої богині між царем-жерцем і його тані-
стом, які поперемінно приймають смерть один від одного. Їхнє покарання в Тартарі 
біля стовпа, на якому сидить сова, ймовірно співвідноситься з календарною симво-
лікою, в якій близнюки сидять спиною один до одного і дивляться у протилежні 
боки, причому вершина стовпа, на якому сидить богиня смерті-в-житті, позначає 
середину літа, коли закінчується царювання царя-жерця і починається царювання 
таніста. Таким чином, з перших міфологічних свідоцтв про Муз можна виявити 
надзвичайно важливу інформацію для реконструкцію їхнього образу: сакральне 
число 3 або 9 як символ жіночого божества, зв'язок з горами і водоймищами, ремі-
нісценції щодо образу Артеміди і Афіни, мотив ритуальної смерті, а також геогра-
фічні локуси Фессалії, Беотії і Фракії. 

Інформація про Муз в античних джерелах завжди пов'язана з топографією гір і 
водоймищ. Уже в Гесіодовій "Теогонії" (Theog. 1-2, 7) у першу чергу згадуються 
назви гір Гелікон, Пієр (Пієрія – місце народження), Олімп (Олімпійські житла бо-
гів), а також джерело Гіпокрена, ріки Пермес і Ольмей3. Так само в Трезені (Ко-
ринфія), за свідченням Павсанія (ІІ 31.1-4, 12), у показовому сусідстві зі святи-
лищем Муз знаходилося джерело, причому з тією ж назвою Гіпокрена, як і на Гелі-
коні. У цьому контексті варто підкреслити, що об'єктами жіночого культу і до-
тримання доволі жорстких ритуалів і ворожінь були природні і рукотворні фено-
мени, які символізували жіноче єство: печери, озера, джерела, вінки, кільця тощо. 
Саме тому символіка води – уособлення жіночого начала – посилюють тракту-
вання образу триєдиної Музи як іманентного жіночого божества. Зі стихією води 
пов'язані також німфи – володарки прадавньої мудрості, таємниць життя й смерті. 
На місці дельфійського оракула був оракул Геї, а потім Дафни – однієї з гірських 
німф. Помічені людьми цілющі властивості джерел, що б'ють із землі, перетво-
рили німф у супутниць бога-цілителя Асклепія, які лікують і дарують здоров'я. 
Часто вони наводять на людину божевілля, одержимість, посилають пророчий дар 
і несамовите натхнення. Людина, охоплена цим екстазом, numfo,lhptoj, могла 
танцювати так само несамовито, як німфи (= 'вакханки', Soph. Antig. 1130), і набу-
вати таким чином сокровенного знання та надзвичайні здібності: бачити крізь зе-
млю, розуміти мову рослин і птахів [Мифы 1991-92, Т.2, 219-20]. Коли ці, майже 
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шаманські, властивості отримали самодостатнього значення, їх стали приписува-
ти покровительству сестер німф – муз [ЭАМ 2001]. Щодо питання, чи можна по-
вністю ототожнювати образи гірських німф і муз, в науці немає одностайного по-
гляду, про що свідчить список дослідників, поділений П. Марквардт [Marquardt 
1982, 9-10] на pro (K. Latte (1946); F. Krafft (1963); M. West (1966)) et contra 
(U. Wilamowitz (1931); K. Deichgraber (1965)). Для нас важливо, по-перше, те, що 
між цими божествами безсумнівно існує тісний зв'язок, а по-друге, що німфи є 
фракійськими за походженням божествами [Isaak 1997, 10-1].  

Існує богиня, вже згадана нами у зв'язку з місячною символікою і фесcалійсько-
беотійськими міфами, яка, як і Музи, подібна до німф і яка постає у супроводі 
німф, – Артеміда4. На думку М. Нільсcона [Нильссон 1998, 20-24], вона була, влас-
не, головною німфою: Архедем з Фери, який прикрасив печеру у Варі (Vст. до н.е.), 
присвятив свої написи німфам, причому один з написів звернений до Німфи (в од-
нині). Святилища Артеміди часто перебували поблизу джерел і боліт, можливо, 
тому неподалік джерела Гіпокрени в Трезені, окрім згаданого вже нами Мусейона 
(Paus. III 31.12), знаходився храм, присвячений Артеміді, Діонісу і Семелі. Порів-
няємо епіклези Артеміди: Лімнатіс Limna/tij (Strb. VIII 4.9; Paus. III 2.6), Лімнея 
Limnai,a (Id.2.7.6) – "Болотна", Лігодесма Lugode,smh – "Обв'язана вербою" (Paus. III 
6.11). Пов'язаний із символікою води культ верби/вільхи5 в Греції виродився дуже 
давно, однак відгомони його ще збереглися в класичній літературі: вільхою заріс 
острів смерті чаклунки Кірки (Hom. Od. V. 64. 239), якій у Колхіді належав цвинтар 
під покровом "t◊ai – верб (Apoll. Rhod. III.201), нарешті на храмовому розписі в 
Дельфах Орфей зображений схиленим до верби, торкаючись її гілок (Paus. Х 30.3) 
[Грейвс 2005, 82]. Згадаємо також Ітонійські ворота на південній стіні Афін, поруч 
зі святилищем Афіни Ітонії (Itonia), яка вшановувалася в Коронеї (Беотія), у Фтіо-
тіді і поблизу Лариси (Фессалія). Їй приписували функцію дарування безсмертя: 
вона прагнула зробити безсмертним Ерихтонія (Apoll. III 14, 6), Ахіла (Hom.Il. XIX 
353), і тому цей епонім розуміли як 'безсметрна', 'вічна'. Однак сучасні етимологи 
пов'язують походження імені Ітонія з назвою фессаліського міста Ітома VIqw,mh 
(Hom. Il. 2.729), і.-є. корінь якого (*uidhu-) позначає дерево, пор. "t◊a 'вер-
ба/вільха. Отже, Ітома, очевидно, – це 'місто верб' [Шичалин 1986, 569; Грейвс 
2005, 57]. Ще одна рослина тісно пов'язана з уявленнями про смерть і життя взагалі 
– це кипарис. Кипариси стояли при вході у підземний світ, кипарисовими гілками 
оздоблювали дім покійника, кипарис часто асоціювався з могилами. З іншого боку 
відомий зв'язок кипарису з хтонічними і стихійно-екстатичними культами Кібелли, 
Артеміди Ефеської і Афіни [Лосев 1999, 243]. Зв'язок Артеміди з потойбічністю й 
переродженням, окрім рослинних символів верби/вільхи і кипарису підтверджує 
також найдавніший її балканський культ в Аркадії, де Артеміда асоціювалася з Де-
метрою і Персефоною [Элиаде 2002, 344]. Геродот (Hrdt. II, 156) говорить, що Ес-
хіл, спираючись на єгипетський переказ, уважав Артеміду дочкою Деметри, тобто 
богинею Підземного царства.  

Значну роль у більшості культів Артеміди, відігравали танці й маскаради дово-
лі фривольного й навіть непристойного характеру. У храмі Артеміди Лімнатіс на 
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границі Лаконії й Месенії були виявлені кімвали. Під час розкопок у знаменитім 
святилищі Артеміди Орфії в Спарті, знайдені теракотові маски, які зображують 
гротескні чоловічі й жіночі обличчя. Цілком імовірно, що подібні маски вдягали 
учасники культових танців [Нильссон 1998, 23; Доддс 2000, 143]. Хтонічна непри-
борканість Артеміди близька образу фракійсько-фрігійської матері богів – Кібелли, 
звідки оргіастичні елементи культу. Вона також була відома як kourotro,foj, году-
вальниця й наставниця хлопчиків. У деяких пов'язаних з нею обрядах, записаних в 
історичні часи, можна помітити сліди ініціації дівчат в егейських суспільствах 
II тис. до н.е. [Элиаде 2002, 345].  

Артеміда і Афіна являють собою приклади жіночих божеств, які і в олімпійській 
період зберігали свою матріархальну незалежність. Про перетин міфологічних сюже-
тів, пов'язаних з іменами цих богинь, свідчать приклади із згаданими братами Алоа-
дами (за однією міфічною версією Ефіальт прагнув руки Афіни (Paus. IX 29, 1.2)), 
Орестом, якому за прощення провини Афіна наказала побудувати храм Артеміді, 
спільна оборона Дельф 241р. до н.е. (Just.Epit.Pomp.Tr. XXIV 8,5), ритуал омовіння, 
вербова/кіпарисова тематика тощо. Нарешті, як нам вдалося з'ясувати, чимало мі-
фологічних мотивів пов'язує обох богинь з Музами.  

Щодо місця народження Афіни є розбіжності, але перший античний переказ фі-
ксує Есхіл (Aesh.Eum. 292-3), кажучи, що вона народилася біля озера Тритоніда в 
Лівії. Натомість Страбон (Strb. ІХ 2.36) говорить про Фессалійсько-Беотійські ви-
токи Афіни. Є всі підстави вважати, що хоча ім'я Афіни негрецького походження, 
але в її класичному образі злилися дві споріднені богині, одна Критська або Мало-
азійська, а інша – Фессалійсько-Беотійська [Лосев 1999, 290-1]. Міф про народжен-
ня Афіни від Метіди (Mh/tij 'Думка, Мудрість, Здібність') і Зевса, схарактеризова-
ний М.Еліаде [Элиаде 2002, 348] як "міфологія інтелекту", належить часу оформ-
лення класичного олімпійського канону (після X ст. до н.е.). Р.Грейвз [Грейвс 2005, 
56] припускає, що спочатку вона була партеногенною дочкою однієї Метіди. Те, що 
Метіда продовжує провіщувати добро і зло у чреві Зевса, свідчить про те, що хто-
нізм не був знищений, але лише перетворений і піднесений до нового ступеню, як 
це відбувається, наприклад, у міфі про вбивство Піфона Аполлоном, де мудрість 
змія повністю не знищується, а отримує нове оформлення і стає основою мудрості 
Аполлона і його нового святилища [Лосев 1999, 229]. Таким чином, генеалогія Муз 
і Афіни надзвичайно зближує їх між собою: шлюб Зевса з Мнемосіною 'Пам'яттю', 
від якого народилися Музи, так само як і його перший шлюб з Метідою, 'Думкою', 
матір'ю Афіни, був необхідний для зміцнення позицій Зевса у світі культурних цін-
ностей, адже без пам'яті і поза пам'яттю поступальний рух неможливий, неможли-
вий будь-який розвиток [Тахо-Годи 1999, 95]. У.Віламовіц припускав (ґрунтуючись 
на тому, що слово korufh, позначає як тім'я Зевса в міфі, так і вершину гори), що 
первинним було уявлення про народження Афіни evk koruqh/j 'з гірської вершини'. 
Суголосно цій гіпотезі звучить версія про народження Афіни pa.r koruqh/n 'на гірсь-
кій вершині' неподалік берега ріки Трито (Stoic.vet.gragm. II 908 Arn.), а також ви-
слів Елія Аристіда про те, що вона панує над кремлями міст і головами людей [Ло-
сев 1999, 237, 323]. Окрім Афінського, Афіні було присвячено акрополі в Аргосі, 
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Спарті, Мегарі, Трої, Трезені, Епідавр-Лімері, Фенеї, Коронеї, Скепсисі, Акраганті, 
причому ще до приходу ахейців, у прадавній період. У контексті зв'язку Афіни з 
критськими богинями, відзначимо, що культ мінойських богинь відправлявся на 
вершинах гір, так само як і в палацових каплицях або приватних будинках, де вони 
виявлялися в центрі релігійного дійства. Початок середньо-мінойської культури 
(2100-1900 рр. до н.е.) дає нам найбільш ранні свідчення про святилища на високих 
місцях. Про асоціації Муз з горами ми вже говорили раніше. 

Афіна, подібно до німф і муз, не була стороння цілительського мистецтва 
(Ovid. Fast. III 8.27). Біля Кераміка в Афінах (Paus. I 2.5) була статуя Афіни Пеонії-
Цілительки, а в Оропі (I 34, 3) цій самій Афіні була присвячена частина жертовника 
Амфіарая; вона вважалася творцем гарячого джерела в Гімері (Diod., V 3). Пліній 
розповідає, як під час побудови храму Афіни при Періклі один робітник впав на 
будівництві, але був вилікуваний травою, яку Афіна вказала Періклу уві сні (Nat. 
hist., XXII 44) [Лосев 1999, 265-6]. Однак ми не повинні забувати про амбівалент-
ність мотивів здоров'я і хвороб: у "Аяксі" Софокла Афіна постає давньою богинею 
безумства і кривавих жахів, наводячи божевілля на Аякса, щоправда спрямовує 
енергію героя на скот, який Аякс і перебиває, але врешті-решт спричиняє його са-
могубство. Такий фінал божевілля спіткав і дочок Кекропса [Лосев 1999, 246]. 

Зворотним боком зв'язку Афіни зі сферою здоров'я була й її здатність осліплювати. 
Очі, за архаїчними уявленнями, є одним з місць зосередження життя в організмі. Вод-
ночас вони мають і магічну силу знищення життя, що засвідчено в міфі про Артеміду, 
яка одним своїм поглядом перетворила на попіл гай, у міфі про Медузу Горгону – одну 
з іпостасей Афіни [Тахо-Годи 1999, 34]. У міфі про осліплення відомого фіванського 
пророка Тіресія (Callimach Hymn. V 75-84), (Apollod. III 6.7.2-3) розповідається про те, 
як під час обряду омовіння Афіни в Іпокрені під Геліконом на неї випадково натрапив 
молодий Тіресій, син її подруги-німфи Харікло, яка купалася там же. За мимовільну 
нескромність Афіна покарала юнака (таку ж провину не вибачила й Артеміда Актеону) 
– вона позбавила його зору, дарувавши, між тим, дар пророцтва.  

Мотив сакрального покарання у формі позбавлення зору знаходимо в античній 
традиції у зв'язку з Аполлоном, який цікавитиме нас як своїми зв'язками до теми 
насилання хвороб/зцілення, так і відношенням до Муз. У Геродота (IX. 93-4) засві-
дчена історія про осліплення якогось Евенія з міста Аполлонії, який не зумів збере-
гти присвячених Сонцю овець. За припущенням І.І.Ковалевої, цей текст дозволяє 
об'єднати Аполлона і Геліоса як божеств, що володіють стадами, на прямий зв'язок 
з Аполлоном вказує і назва міста Аполлонія [Ковалева 1977, 179-190; Наумова 
2004, 20]. Мотив кореляції Аполлона і втрати/відновлення зору виражається й через 
опосередкування його сина, бога-цілителя Асклепія. Асклепій як одна з іпостасей 
Аполлона Смінтеуса (Мишиного) був не лише пов'язаний з кротом, а й сам був бо-
гом-кротом, на що вказує, зокрема, його святилище в Епідаврі, яке є образом житла 
крота. Нарешті зворотний зв'язок дарування внутрішнього зору і осліплення можна 
продемонструвати міфом про фракійського царя Фінея (Fineu,j), який отримав від 
Аполлона дар пророкування, але, підбурений своєю другою дружиною, осліпив 
двох своїх дітей від першого шлюбу. За цей вчинок цар був позбавлений зору Гро-
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мовержцем Зевсом (Зевс дав йому право обрати собі кару: смерть або осліплення, 
чому Фіней і надав перевагу). Те, що ім'я Фінея збігається з епітетом сина Аполло-
на, Асклепія, чи його особливою епіклезою Finai/oj, засвідченою на монеті з Фіно-
полісу в Епірі в епоху Августа, дозволило Г.Грегуару етимологізувати ім'я царя на-
ступним чином: Fineu,j < *Sfineu,j( метатеза від sifneu,j 'кріт'; пор. схолію до цьо-
го місця: sifneu.j shmai,nei( w`j oi;omai( to.n avspa,laka [Топоров 1997, 280].  

Розглянемо тему здоров'я людини у відношенні до Муз. Одним з її аспектів є зда-
тність Муз до душевного цілительства, що відзначається в Гомера (Od. 24. 58-62) і в 
Гесіода (Theog. 98-103). Зокрема, йдеться про стан, e" g£r tij kaπ p◊nqoj ⁄cwn 
neokhd◊i qumù (Theog. 98) коли "хтось маючи горе в скорботній душі" слухає спі-
вця, що служить Музам, ay' Ó ge dusfrosun◊wn œpil"qetai oÙd◊ ti khd◊wn m◊mnhtai· 
(102-3) "відразу забуває прикрі турботи і не пам'ятає лиха". Цей мотив має безпо-
середнє відношення до давнього діонісійського та орфічного зцілення, а також му-
зичних ритуалів корибантів9, які первісно були служителями Кібелли, а вона володі-
ла такою цілющою силою (Pind.Pyth. 3. 137; Diog. Trag. 1.5, 776N; Diodorus, 3. 58. 2), 
що навіть "очистила"10 від безумства самого Діоніса (Apoll. Bibl. 3.5.1). Лікування в 
корибантів ta. tw/n Koruba,ntwn iva,mata (Pl.Leg. 790d) являє собою приклад магічної 
медицини, у практиці якої toÝj d' œgrhgorÒtaj Ñrcoum◊nouj te kaπ aÙloum◊nouj met¦ 
qeîn, oƒj ¨n kallieroàntej Ÿkastoi qÚwsi, kathrg£sato ¢ntπ manikîn ¹m√n diaq◊sewn 
Ÿxeij ⁄mfronaj ⁄cein "тим, хто знаходиться у стані бадьорості, танцює чи грає на 
флейті, це дає можливість за допомогою богів, яким вони приносять сприятливі 
жертви, змінити своє шаленство на розумний стан" (Pl.Leg. 791a). Отже, катарсис 
у ході такої психотерапевтичної практики настає внаслідок "оргіастичного" танцю, 
який супроводжується "оргіастичною" музикою, мотиви якої у фрігійському ладі 
грали на флейті і литаврі. Відомо, що греки приписували певний вплив кожному 
ладу, те саме стосувалося й музичних інструментів [Доддс 2000, 121, 147]. Згідно з 
Платоном, фізичні симптоми музичного впливу полягали в пароксизмах ридань і 
сильного серцебиття, входження в транс, близький до мантичного і діонісійського. 
М. Еліаде [Элиаде 2002, 448] вбачає в корибантизмі, як в і діонісійській оргіастиці, 
манію, терапія якої закінчувалася нічим іншим, як ініціацією. 

Амбівалентність зв'язку Муз і здоров'я людини виявляється в осліпленні Музами 
поетів, яке може ускладнюватися одним з двох протилежних мотивів – позбавлення 
співця поетичного дару або, навпаки, дарування йому поетичних здібностей. При-
кладом першого варіанту служить історія фракійського співця Таміріса (Il. II 594-5, 
599-600), який наважився змагатися з Музами, за що був позбавлений не лише голосу 
і вміння грати на кіфарі, а й зору. Характерно, що з огляду на генеалогію Таміріса (за 
деякими варіантами він є сином музи Ерато або навіть Мельпомени) його історію 
можна співвіднести із схемою основного міфу, а саме з мотивом покарання сина з 
боку батьків. Прикладом другого варіанту є доля фракійського аеда Демодока (Od. 
VIII, 63-4), в якого Муза при народженні відібрала зір, але дарувала солодкі співи.  

В "Іліаді" (VI, 128-40) повідомляється знаменита історія переслідування фракій-
ським героєм Лікургом mainom◊noio DiwnÚsoio tiq"naj 'годувальниць шаленого Діо-
ніса'. Налякані, вони всі разом кидають на землю тірси, і оповитий жахом бог пір-
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нає у морські хвилі. Цим випадком Лікург накликав на себе гнів богів, і Зевс ослі-
пив його, після чого Лікург невдовзі помер. Годувальницями Діоніса називають ча-
сто дощових німф гіад (Pseud.-Apollod. III 4, 3), однак є свідчення, що ними були і 
музи (Eustath. 1816, 4).  

У підсумку до фрагментів міфів, пов'язаних з мотивом сліпоти, звернімо увагу 
на те, що цей мотив часто виступає компонентом основного міфу як покарання ді-
тей з боку батьків і що втрата зору рівноцінна, хоча й гіркому, прозрінню, набуттю 
особливого, надзвичайного бачення, мудрості. Крім того, осліплення зазнають саме 
вихідці з Фракії: Фіней, Асклепій, Таміріс, Демодок, Лікург – або, принаймні, герої 
близького до Фракії регіону в територіальному і/або культурному відношенні: Еве-
ній (Аполлонія), Тіресій, Едіп (Фіви).  

Що стосується походження мусичних мистецтв, тобто музики й орхестики, то 
на цю тему існує достатньо міфологічного матеріалу. Беотійський переказ (Pind. 
Pyth. XII 9-27) прямо приписує винахід флейти Афіні, так що виходить, нібито вона 
навчила грі на флейті самого Аполлона (Plut. De mus. 14), у той час як малоазійська 
версія винахід флейти приписує лідійському Сілену Марсію. Обидві версії згодом 
об'єдналися в одній: винайшла флейту Афіна, але кинула її, оскільки гра псувала її 
обличчя, тому по-справжньому нею скористався Марсій (Aristot. Polit. VIII 6,8). 
Авлодія, ліродія і кіфародія також є винахід Афіни, причому першу вона дає, як 
вважає Елій Аристід (ІІ, промова "До Афіни"), одній з Муз, другу – Гермесу, а тре-
тю – Аполлону [Лосев 1999, 323]. У цьому зв'язку зауважимо, що з гомерівського 
"Гімну до Гермеса" (h.Hom. Merc. 550-556) випливає, що Гермес, божество, від яко-
го виводять свій родовід, а від так і найбільше шанують з усіх богів, фракійські царі 
(Hrdt.V, 7), як покровитель поетичного мистецтва давніший за Аполлона, причому 
надалі останній залишає за Гермесом пророкування, які знаходилися у відомстві 
"Бджолиних дів" Фрій з гори Парнас, в обмін на сопілку. Однак за іншим варіантом 
міфу, ворожіння за фріями встановив ні хто інший, як Афіна (Zenob. V 75). Таким 
чином, ми бачимо, що в Афіна не тільки належить до перших покровителів музики, 
у цій ролі вона відкрита протофракійській, егейській, традиції.  

Відомо, що Афіна перша протанцювала піррихій (Pl.Leg. VII 796 b) – військовий та-
нець, який, хоча й не обов'язково передбачає хоровий супровід, також належить до ца-
рини мусичних мистецтв. Він став не тільки невід'ємною частиною Панафіней (Lys. 
XXI 1, 4), виконання піррихія було поширене на агонах у Таврополі і Апатурії, на теат-
ральних і хорових виставах, він також асоціювався з культом Діоніса і поховальними 
обрядами [Ceccarelli 2004, 91-117]. Причому це не єдина асоціація Афіни з жалобою. 
Під час Плінтерій ("Свята омовіння") жриці обмивали і закутували в покривала статую 
Афіни Поліади, а 25 фаргеліона встановлювалася всенародна скорбота.  

Те, що після розтерзання Діоніса титанами Афіна рятує його серце і доставляє 
його Зевсу або ховає під Парнасом, знову повертає нас до зв'язку цієї богині зі сві-
том померлих, і водночас зближує з Музами. На святкуваннях Агрионій у Херонеї 
жінки марно шукали Діоніса й оголосили, що бог відправився до Муз, які його схо-
вали, що рівнозначно його перебуванню в Персефони, згідно з одному з орфічних 
гімнів [Элиаде 2002, 440].  
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Перейдемо тепер до розгляду участі Муз у поховальних і поминальних обря-
дах. Ритуали, що супроводжують смерть, можуть розглядатися як спроби опосеред-
кування найбільш болючої дихотомії суперечності життя і смерті. Як раз таку пси-
хотерапевтичну й культурно-інтегруючу функцію виконують поминальні плачі, які 
структурують потужну силу емоцій, запобігаючи загрозі безумству і асоціальної 
поведінки. Досліджуючи лемент у контексті грецької народної культури та його 
переробки в літературних художніх формах, М.Алексіу [Alexiou 1974] визначила, 
що традиційний жанр лементу потребує взаємодію двох суб-жанрів: гоїв, які вико-
нують родичі, близькі, тобто ті, які залучені у переживання скорботи, і тренів, які 
виконують сторонні учасники ритуального дійства, наприклад жриці або професій-
ні співці. Приклади цієї дихотомії являє нам "Іліада". У сцені на початку XXIII кни-
ги, присвяченій оплакуванню Патрокла, ми чуємо всенародне голосіння, яке очо-
лює його найближчий друг – Ахілл: 

to√si d‹ Phlei,dhj ¡dinoà œxÁrce gÒoio  (Il. XXIII 17 ) 
Плач голосний розпочав Пелеїд … Аналогічно у публічній жалобі по Гектору (Il. 

XXIV), Андромаха розпочинає жалобні пісні γόοι троянських жінок, які звучать у 
відповідь на трени професійних співців ¢oidoÝj qr"nwn (Il., XXIV 720-721):  

o∫ m‹n ¥r' œqr"neon, œpπ d‹ sten£conto guna√kej.  
tÍ sin d' 'Androm£ch leukèlenoj Ãrce gÒoio (Il. XXIV 722-723) 
… із стогоном ті і риданням cпів почали похоронний, і в тузі жінки голосили. 
Перша плачем із них білораменна зайшлась Андромаха (пер. Б.Тена) 
Саме як виконавці заупокійного плачу в цьому контексті поети найточніше відпові-

дають Гесіодовому статусу співця як Mous£wn qer£pwn (Theog. 100) служителя Муз, 
тобто їх ритуального субститута. Згадаємо, що на урочистих похованнях Ахілла 
(Od. XXIV 60-65) німфи-нереїди і дев'ять Муз співають заупокійні пісні упродовж 
17 днів, причому дії німф у стані лементу описані як ÑlofurÒmenai, а Муз – qr"neon. 
У псевдо-Еврипідовій трагедії "Рес11" (Eur.Rhes. 890-974) Муза, œn sofo√j tim¦j ⁄cousa 
(Rhes. 891) шанована мудрецями (i.e. поетами-жерцями), виконує поминальній обряд 
над власним сином t◊knon s' ÑlofÚromai у (Rhes. 896), елементом якого стає виконання 
трену – qrhnî (Rhes. 950), тим сами границя між go,oj і qrh/noj у тужному плачі Музи 
немов розчиняється, трансформуючись, одночасно у kle,oj поезії.  

У поховальних плачах по герою переповідалися не лише окремі факти його по-
двигів. Історія життя і смерті героя включалася в значно ширшу картину, так що ле-
мент поставав як свого роду "реставрація" світу. Лемент Брісеїди (Il. ХІХ 287-300) – 
це, по-суті, коротка передісторія походу ахейців на Трою [Alexiou 1974, 23-24; 
Casey Dué 2002, 22]. Хоча згодом плачі і трени по героям втратили своє ритуальне 
значення, але вони стали частиною словесності і в такий спосіб залишили за собою 
покровительство Муз: трени увійшли як суб-жанр "лементу" в трагедію, а також 
послужили основою епічних пісень (пор. "славні діяння мужів", які співає Ахілл 
(Il. IX 189)) [Nady 1999, §3-30; Ярхо 1983, 313]. 

Можна сказати, що асоціації Муз і Афіни зі світом померлих та поховальними і 
поминальними обрядами вказують на їхній значно ширший зв'язок з містичними 
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практиками. Коментуючи реляцію Афіни до підземного царства, О.Ф. Лосєв [Лосев 
1999, 242] каже, що на етапі фетишисько-космічного хтонізму, Аїд і Афіна являли 
собою єдине ціле і виокремлення Афіни із загально космічного цілого відбулося 
лише згодом, у зв'язку із загибеллю хтонічного мислення. Якщо в II тис. до н.е. 
Афіна ще сама виконувала Деметрини таїнства (у Фівах Афіна прямо заступала 
роль Деметри [Лосев 1999, 240]), то виходить, що в ту пору вона могла відігравати 
й роль Персефони [Лауэнштайн 1996, 113]. Напевно цим і пояснюється свідчення 
Страбона (ІХ 2, 29) про те, що в храмі в беотійській Коронеї поруч зі статуєю Афі-
ни стояв Аїд. Священна пахота в Скіроні є, очевидно, компромісом між культом 
Афіни і Елевсинськими містеріями. Павсаній (I 7, 3) розповідає, що дві дівчини, які 
називаються "аррефорами", живуть у храмі Афіни Поліади. У ніч свята Еррефорії, 
або Аррефорії, вони таємно відносять невідомий ані їм самим, ані жриці дар у під-
земний хід у "Садах" і, залишивши там цей дар, уносять звідти ж теж щось закрите. 
Після чого в храм беруть двох інших дівчат. Можливо, тут можна знайти аналогію 
з аррефорами для Деметри і її дочки [Лосев 1999, 295].  

Алюзійний зв'язок між культом Муз і містеріями Деметри встановлює Аристо-
фан у "Жабах" (Ran. 871-87), коли за хоровим гімном на честь Муз (875-84) перед 
обранням mousikw,tata у змаганні поетів Есхіла і Еврипіда слідує молитва Есхіла до 
Деметри (886-7) eivna∂ me tîn sîn ¥xion musthr∂wn "бути достойним твоїх місте-
рій", зміст якої суголосний заключним рядкам Орфічного гімну Музам12. Натяки на 
генетичну подібність Ôrgia Mousîn 'таїнств Муз' і mustîn d' Ôrgi' 'містерій' можна 
знайти й в інших місцях, порівняємо: EÙfhme√n cr¾ k¢x∂stasqai to√j ¹met◊roisi 
coro√sin, Óstij … genna∂wn Ôrgia Mousîn m"t' ei=den m"t' œcÒreusen "Мовчати 
треба і залишити наші хороводи тому, хто … таїнства благородних Муз не ба-
чив і не танцював" (Aristoph. Ran. 354-6) і t¦ mustîn d' Ôrgi' eÙtÚchs' "dèn "по-
щастило тому, хто бачив таїнства містів" (Eur.Her. 613). У коментарі (1839) до 
фрагменту Еврипіда як раз йдеться про контекстуальне очікування "Mousîn pro 
mustîn" [Hardie 2004, 11]. Розташування ініціальних слів з омофонними склада-
ми у двох послідовних рядках Moàsai і musthr∂wn (Eur.Rhes. 942-3) також свід-
чить про те, що автор мав на увазі генетичний зв'язок двох слів. Існують і прямі 
свідоцтва етимологічного характеру: згідно з Діодором Сіцілійським, MoÚsaj d' 
aÙt¦j çnom£sqai ¢pÕ toà mue√n toÝj ¢nqrèpouj, toàto d' œstπn ¢pÕ toà did£skein t¦ 
kal¦ kaπ sumf◊ronta kaπ ØpÕ tîn ¢paideÚtwn ¢gnooÚmena "Музами ж вони названі 
з тієї причини, що посвячують (mue√n), тобто навчають прекрасному, корисному 
і незрозумілому для неосвічених". Таку ж етимологію наводить і Гелладій Фотій 
(Phot. Theol. 279 (530b 88 Becker)).  

В одному давньому написі йдеться про спільну жертву до свята Фесмофорій 
"для Деметри, Гекати і Харит", причому згадка Харит, у чому варто погодитися з 
Д.Лауенштайном [1996, 36], є нічим іншим, як звертання до посилено "висвітлено-
го" образу Муз. Культ Муз і Деметри поєднуються також і в піфагорійському кон-
тексті [Уэст 1983, 11], адже Піфагорів катабасис до Аїду виявляє в ньому ієрофанта 
Деметриних містерій, про це ж говорить і той факт, що після смерті Піфагора його 
будинок13 і вузенький перехід при ньому були освячені як святині Деметри і Муз.  
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Наведені етимології, як і те, що Деметра в піфагорійців вшановувалася на одно-
му рівні з Музами, а Страбон (X 3,10) проводив паралель між служителями Муз – 
mousikoi, і служителями Деметри (а також Аполлона і Діоніса) – mu,stai, безперечно 
мають на собі відбиток пізніших діонісійських і орфічних уявлень. Однак все-таки 
включення Муз у загальний (і до того ж невеликий) список божеств, з якими пов'я-
зували таїнства (Strb. X 3.10)14, а також елліністичний епіграфічний no. 7567.8-9 
tw/n Mousw/n ta. musth,ria і палеографічний матеріал 146.5-6 ou;te ga.r euvepi,hj 
Mou[s]w/n fili,wn evmuh,qhj … [Hardie 2004, 13], що, можливо, навіть більше узгоджу-
ється з фракійськими витоками образу, ніж класичний грецький, і нарешті те, що сам 
Орфей отримав містичне вчення від Музи Калліопи (Iambl. VP, XXVIII 146, 18-9) 
дають підставу інтерпретувати розглянуті нами вище іманентні символи Муз у кон-
тексті містичної семіотики.  
Символіка сліпоти і німоти  
Характерними мотивами обмежень, які супроводжують містерії, є "мова про не-

вимовне" (заборона розголошувати таємниці містерій), і "бачення незримого" (в Еле-
всинських, Самофракійських містеріях ініціанти найвищого ступеня посвяти, які 
пройшли найбільш сокровенні ритуали і яким було дано бачити сокровенні святині, 
називаються evpo,ptai 'ті, хто бачать [усе]', на відміну від mu,stai, 'тих, які не бачать') 
[Нильссон 1998, 60; Гринцер 2004, 11-12]. Цих мотивів ми вже торкалися у зв'язку зі 
"сліпотою", яка іноді супроводжувалася втратою/набуттям "голосу" в поетів, коли їх 
карали або, навпаки, обдаровували Музи. Доказом того, що ініціація поетів дійсно 
мала місце, можуть служити нічні епіфанії Муз Гесіоду і Архілоху [Надь 2002, 79].  
Символіка містичного "туману" 
Зовнішніми візуальними і аудіальними символами містерій, наскільки деякі з 

них вдається реконструювати, служать смолоскипи в клубах диму, подібного до 
імли або хмари, та звуки музики. Наприклад, звук труби в "Жабах" Аристофана 
(Ran. 313-14) асоціювався з клубами диму і таємничою атмосферою. Так ось Елій 
Аристід (Or. 22.6), повідомив один символічний епізод про те, як піднялася хмара з 
Елевсину і впала зверху на перські кораблі, разом з містичним мелосом, що спри-
чинило втечу Ксеркса під час битви при Саламіні. Ця легенда підкріплюється обра-
зом хору в "Хмарах" Аристофана, які і були нічим іншим як nefe,lai, Сократівськи-
ми божествами містичного одкровення, вражаюче схожими на Муз [Hardie 2004, 
18]. Ці 'мусичні хмари' викликають алюзії з музичним супроводом Елевсинських 
містерій, які у свою чергу асоціювалися з димовою завісою від смолоскипів. Наре-
шті згадаємо, що Музи також "огорнуті млою густою" kekalumm◊nai º◊ri pollù 
(Hes.Theog. 9). Причому формула, вжита Гесіодом, вимагає інтертекстуального зі-
ставлення з гомерівським образом Аполлона hve,ri pollh|/ kekalumme,noj (Il. XVI, 784-
790; XVII, 366-373; 375-377) або porfure,h| nefe,lh| kekalumme,noj (h.Hom. Merc. 217). 
Характерно, що в подібні шати туману, окрім Аполлона, в Гомера вбираються й 
інші божества: Афродіта œk£luye d' ¥r' º◊ri pollÍ (III, 381), Посейдон kalÚyaj 
º◊ri pollÍ (XI, 752) причому, в саме в критичний момент переходу, – коли вони 
мають намір вбити або навпаки захистити від смерті. Варто відзначити, що такий 
присмерковий туман hve,r огортає границю землі, де за Гесіодом (Theog. 746-757) 
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знаходиться мідний поріг між Ніччю і Світлом дня [Наумова 2004, 14; Ковалева 
2008], тобто поріг між життям і смертю, який покриває таїнство містерії.  

Специфічні конотації у семантиці імли та синонімічних поняттях: туман, при-
смерки, хмара, – засвідчені і в східнослов'янських поетичних текстах [Николаева 
1999, 223-9]. Помічено, що такі слова позначають не лише деяку непрозорість, за-
тьмареність бачення, а й певний стан душі і природи з ореолом смутку і печалі, при 
якому можливі контакти з "іншим" світом, несподівані зустрічі і несподівані візити, 
тобто імла – це ніби завіса, яка приховує або відкриває потойбічність. 
Символіка хороводу 
Танець і музика в первісній культурі всіх народів мали передусім магічне зна-

чення. Релігійні або шаманські15 танці являли собою не звичайні рухи, і навіть не 
художні рухи, а були засобом сакральної комунікації. Найчастіше шаман під звуки 
власного співу, під гучні звуки ударних інструментів рухався навколо вогнища. 
А, як відомо, кругове обертання у феномені шаманізму означає спосіб переходу в 
змінений стан свідомості – шлях у світ духів [Мамчева 2008, 16]. Синкретичне по-
єднання хороводу, музики і співу, було невід'ємною частиною давньогрецьких по-
свячувальних обрядів, як це помітно зі збережених мистецьких пам'яток, а також 
поетичних творів. Згадаємо знамениті хороводи Артеміди (h.Hom. I, 150; Callim. 
Artem.) і геліконських Муз у Гесіода: coroÝj œnepoi"santo … œperrèsanto de. poss∂n 
(Hes. Theog. 3). Те, що хоровий танець являв собою основу мусичного культу, 
демонструє приклад з Нонна (Dionys. 15.70-1), коли захмелілий індієць підглядає за 
фіасом Музи qiasw,deoj o;rgia Mou,shj, а потім і сам бере в ньому участь. Хоровий 
танець був також квінтесенцією діонісійської релігії: шляхом ініціації індивід ста-
вав частиною coro,j, який уславлював бога, і навпаки, участі у хореї була ознакою 
успішного переходу до кола обраних. Але цей компонент культу Діоніса невідділь-
ний від культу Муз, що помітно в Аристофана (Ran. 354-7), де бачити Ôrgia Mousîn 
і брати участь у хороводі означає бути залученим до вакхічних оргій.  
Астральний символізм 
Астральний символізм містерій дає нам чудовий образ космічного хороводу мі-

сяця і зірок, який водночас нагадує про образ Місячної богині, якою була Артеміда, 
і, ймовірно, Афіна, якщо Арнобій (Adv.nat. III 31) вірно посилається на обґрунту-
вання Аристотеля, що "Мінерва – це Місяць". Паралелі, які систематично просте-
жуються між цими богинями і Музами, дають підстави тлумачити в такій астраль-
ній символіці і Музу. Зрештою, на це натякає і одне з дев'яти імен Муз – Уранія, 
можливо, як відгомін генетичного зв'язку Муз з Небом. Конотації небесної мандрі-
вки, подібно до польоту до зірок Тріптолема в Елевсинських містеріях, звучать в 
Еврипідовій "Алкесті" (963-4) у зв'язку з Музами: evgw. kai. dia. Mou,saj kai. 
meta,rsioj h|=xa "високо [над землею] я піднявся завдяки Музам". 
Освітня функція – Мусейон 
Інтелектуальний вплив мусичних мистецтв без сумніву варіювався в різних та-

їнствах, але загальний підхід, напевно полягав у тому, що хоровий танець допома-
гав організувати візуальний і аудіальний досвід ініціанта так, щоб підвести його до 
символічного сприйняття більших і вищих ідей. Тому на базовому рівні маємо Пла-
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тонівську тотожність Pl.Nom.654a: avpai,deutoj 'неосвічений' і avco,reutoj 'не-хоричний' 
(пор. a;&mousoj 'неосвічений'( av&mousi,a 'неосвіченість'). Згадаємо Піфагорійське братс-
тво і Платонову Академію, які репрезентували собою sui generis містичний освітній 
осередок у рамках святилища Муз. Ямвліх (XXVIII 146, 13-20) свідчить, що саме 
вчення i`ero.j lo,goj Піфагор отримав tÕn œx◊maqon Ñrgiasqeπj œn Lib"qroij to√j 
Qrvk∂oij "внаслідок посвячення в оргіях в Лібертах Фракійських", зокрема, тому що 
говорив 'OrfeÝj Ð KalliÒpaj kat¦ tÕ P£ggaion Ôroj ØpÕ t©j matrÕj pinusqeπj "Ор-
фей, син Калліопи, навчений матір'ю на горі Пангей".  
Есхатологічний символізм  
Покровительство Муз як наставниць життя продовжувалося й після смерті, адже 

вони забезпечували посмертну пам'ять. Згадаємо kle,oj a;fqiton безсмертну славу 
поезії, яка народилася із тренів по героям, щоб дати їм можливість жити пам'яті про 
них у віках. Однак окрім такого секулярного розуміння, було й сакральне: Музи 
давали людині надію на інше життя в потойбічності. Апеляція до них нагадує звер-
тання посвячених у містерію Діоніса до Мнемосіни, ріки або озера підземного цар-
ства, яка водночас є матір'ю Муз, з проханням про підтримку в царстві Аїда [Порт-
манн 2004, 275]. Причина таких есхатологічних уявлень напевно полягає в тому, 
що в архаїчних культурах танець і спів вважаються основним шляхом проникнення в 
сакральні сфери, установлення контакту і спілкування з духами [Мамчева 2008, 4-5]. 
Міметичний шум брязкання, дзвону, ударів для виклику хтонічних богів або розві-
ювання їхніх чар являло собою основу найдавніших містичних ритуалів. Велика 
кількість свідоцтв літературного й епіграфічного характеру, вазописи і мозаїки ре-
презентують увесь спектр (ударних, духових і струнних) інструментів містичної 
музики, у першу чергу Діонісійського культу. На еолійському о. Ліпара, за свідчен-
ням Аристотеля (Arist. De Mirab.ausc. Bekker 838d-839a) ударна музика тимпанів і 
кімвалів відігравала містико-есхатологічну функцію, пов'язану зі сном у печері, ка-
табасисом (триденним зникненням), смертю і воскресінням. Асоціацію музики і 
танцю з доланням смерті можна побачити у малюнку в Дельфах, у скульптурній 
групі зі слонової кістки на надгробку у Верджині, а також у вазописі з поховальни-
ми мотивами, де взагалі зображені Музи з Аполлоном, який грає на лірі [Hardie 
2004, 26, 28-29]. Можна припустити, що ці та подібні зображення відбивають міс-
цеві містичні культи, пов'язані зі спасінням посвячених від смерті. Таким чином, 
Музи, музика і поезія виступали інтегруючим елементом у взаємодії людей з по-
тойбічністю, водночас це єднання з божественним було й кінцевою метою містерій.  
Символіка жіночого начала  
В основу оргіастичних культів перш за все покладені таїнства зачаття, народжен-

ня і смерті, саме тому в центрі містерії знаходилося жіноче божество. Діонісійські 
містерії, які лише на перший погляд здаються винятком, були тільки пізнішою ема-
нацією жіночих оргій. Учасниці найдавніших таїнств, напевно не знали точного імені 
і ясно не уявляли образ божества, яке ними заволодівало, і лише згодом незримим 
рушієм оргій почали визнавати Діоніса, інші потрапили в орбіту інших антропомор-
фних культів16, або дрібнішали у своїй місцевій замкнутості [Иванов 1994, 18]. Однак 
навіть у межах Діонісійського культу Музи залишали за собою автономію. 
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Зв'язок між таїнствами Муз і містеріями підтверджує як ізоморфна містеріям сим-
воліка, так і наявність типологічно подібних рис з жіночими божествами, культ яких 
передбачав влаштування таїнств, а саме: Афіна та, у складі культу Діоніса, Артеміда. 
Ідейну тотожність оргій Муз і містерій Деметри ми також розглядали у зв'язку з ор-
фіко-піфагорійськими уявленнями. Ще один культовий зразок дає присвята Музам 
фргійського майстра Гордіона ІII ст. до н.е. статуї Великої Матері, схиленої на там-
бурин. Метонімічний зв'язок між цим музичним інструментом tympana і orgia 
Musarum кілька століть по тому встановлював Проперцій (III 3.28-9). У цьому ж кон-
тексті варто згадати й Ісіду. На місці її культу в Геркуланумі I ст. н.е. зображений 
хоровий спів під акомпанімент авлоса, а в Канопі (Єгипет) II ст. н.е. вона мала ти-
тул Mousanagwgo,j, аналогічний до Аполлонового Moushge,thj, Mou,sarcoj. В анти-
чних Vitae Aesopi Ісіда також з'являється Езопу на чолі Муз. Наскільки Ісіда могла 
бути уособленням свого мусичного осередка, свідчить, зокрема, і скульптурне зо-
браження Осіріса і Муз у саду вілли Октавія в Помпеї [Hardie 2004, 34]. Хоча ста-
тус Муз в містеріях V-IV ст. до н.е., практично наближався до рівня формального 
обрамлення ритуалу, однак в елліністичних культах ІІІ ст. до н.е., а в деяких 
центрах і пізніше, культ Муз набагато глибше реінтегрований у фракійсько-
фрігійську духовну культуру, яка на своїй доісторичній стадії його і породила. 

Висновок про те, що Музи символізували собою квінтесенцію езотеричних ідей, 
що побутували в Егейському світі, з яким фракійці мали тісні зв'язки, напрошуєть-
ся з ролі музики і танцю в ритуалі посвячення та містичній освіті, яка включала в 
себе орфічну есхатологію, з культової символізації музичних інструментів та ряду 
іманентних ознак самого антропоморфного образу фракійського божества. До них 
ми зараховуємо багатовекторні асоціації Муз з жіночими божествами, які водночас 
являли собою об'єкти містеріальних культів: Афіна, Кібелла, Деметра, Ісіда. Найбі-
льше паралелей на давньогрецькому ґрунті можна встановити між образами Муз та 
хтонічною іпостассю Афіни. Окрім загального для жіночих божеств зв'язку з водо-
ймищами, горами, мотиву безумства або одержимості, хороводу, астральної симво-
ліки Місяця, а також зв'язку з культом померлих і ритуальною смертю, зіставлення 
Афіни з Музами виявляє спільні мотиви у сфері музики і музичних інструментів, 
амбівалентності сліпоти/зцілення та сакралізації інтелекту. Ми також припускаємо, 
що був принаймні ще один візуальний символ Муз і містерій, асоційований з Афі-
ною, але його історія потребує окремого розкриття тим більше, що він торкається 
складнішої проблеми, ніж навіть реконструкція образу, – етимології слова Mou/sai.  

 
Примітки 

1 Діалектика протилежностей у зв'язку з Музами певною мірою може бути проілюстро-
вана на прикладі їхніх Мусагетів (Діоніса і Аполлона), одночасного дару і кари поетам. 

2 Характерно, що на місці старого святилища Муз на Геліконі у Середньовіччі була по-
будована церква Святої Трійці [Грейвс 2005, 84; Marquardt 1982, 10-1]. 

3 Звідси епоніми Муз: Геліконіади, Парнасиди, Лейбетріади, Пієриди, Аоніди, Пімплеї-
ди, Касталіди, Іпокреаніди, Теспіади [Топоров 1997, 258]. 

4 Алюзії з образом Артеміди і Аполлона викликає метафора влучного слова – стріла, пу-
щена з лука Муз, – у Піндара (Olymp. 9.5): ¢ll¦ nàn ŒkatabÒlwn Mois©n ¢pÕ tÒxwn… "але 
нині стріли від далеко вражаючих луків Муз…" 
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5 Контакт із сакральним деревом бога як засобом виклику його епіфанії, можливо, по-
сходить до мінойських часів [Доддс 2000, 138]. Аналогічний культ верби існував у зв'язку з 
богинею Анат в Єрусалимі, доки жерці бога Яхве не знищили культ богині і не стали твер-
дити, що верба, яка фігурувала у церемоніях виклику дощу, є священним деревом Яхве 
[Грейвс 2005, 57].  

6 Сагпоу A. Dictionnaire etymologique de la mythologie greco-romaine. Louvain, 1957. 
7 Чимало асоціацій Артеміда викликає з богинею Реєю-Кібеллою, богинею фрігійського 

походження, володаркою гір, лісів і тварин, матір'ю богів і всього живого на землі, яка від-
роджує природу і дарує їй родючість. На її честь влаштовувалися містерії [Мифы 1991-92, 
Т.1., 647].  

8 За деякими міфами матір'ю Асклепія вважається Афіна, про що більш детально в 
Р. Грейвса [2005, 136-137]. 

9 Ритуал корибантів, який, очевидно, являє собою відгалуження культу Кібелли, за Лін-
фортом, складався з (1) діагнозу за допомогою музики, (2) жертви пацієнта богу, на чию 
музику він реагував, (3) танцю тих, чиї жертви були прийняті, танцю, в якому, як вірили, 
беруть участь умиротворені божества [Доддс 1999, 147]. 

10 Є версія, що нібито очистила Діоніса мати Муз Мнемосіна. 
11 Рес – син однієї з Муз і фракійської ріки Стрімон.  
12 ¢ll¦ mÒloite, qea∂, mÚstaij, polupo∂kiloi, ¡gna∂,  
eÜkleian zÁlÒn t' œratÕn polÚumnon ¥gousai. (h.Orph. 76.11-12). 
13 Місцезнаходження будинку трактується по-різному: у Метапонті, де Піфагор помер 

(Diog.Laert., 8.15) або в Кротоні, де він жив (Porph.VP, 4). 
14 "Ellhnej o≤ ple√stoi tù DionÚsJ pros◊qesan kaπ tù 'ApÒllwni kaπ tÍ 'Ek£tV kaπ ta√j 

MoÚsaij kaπ D"mhtri, n¾ D∂a, tÕ ÑrgiastikÕn p©n kaπ tÕ bakcikÕn kaπ tÕ corikÕn kaπ tÕ perπ 
t¦j telet¦j mustikÒn (Strb. X 3.10). 

15 Хоча етнографічний матеріал, поданий далі, стосується нівхів, де термін "шаманський" 
вживається цілком адекватно, з певною обережністю його також використовують науковці, 
які займаються давніми індоєвропейськими народами, такі як В.М. Топоров [Мифы1991-92, 
Т.2., 327-8]; М. Уест [Уэст 1983, 4] 

16 До вторгнення дорійців на Пелопонес і Крит У ХІ ст. до н.е. відомі містерії на честь 
аміклейського Аполлона-Гіакінфа [Лауэнштайн 1996, 131]. 

 
Целью исследования является реконструкция образа Муз путем выявления параллельных мотивов 

с другими древнегреческими женскими божествами, такими как Афина, Артемида, а также интер-
претация их космической и эсхатологической символики, той символики, которая была отражена в 
мистериальных идеях и практиках Эгейского мира. 

Ключевые слова: Музы, оргии, мистерии, нимфы, Афина, Артемида, древнегреческая, фракийс-
кая, эгейская культура. 

 
The research is aimed at the reconstruction of Muse's character by the identification of parallel motives 

with other ancient Greek woman deities, such as Athena, Artemis and by the interpretation of their cosmic 
and eschatological symbolism, a symbolism which was reflected within mystery ideas and mystic practices of 
the Aegean world. 

Key words: Muses, orgies, mysteries, nymphs, Athena, Artemis, ancient Greek, Thracean, Aegean culture. 
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Функціональний аспект вивчення мовної системи в цілому і її одиниць зокрема є 

одним із найбільш цікавих аспектів сучасного мовознавства. На разі значну увагу 
приділено як номінативним, так і синтаксичним та прагматичним функціям мовних 
одиниць [Балли 1955, 11]. Здатність мови за допомогою майже обмежених засобів 
фіксувати й передавати досвід людини полягає в тому, що значна кількість слів має 
не одне, а декілька значень, тобто накладання старої семантичної сітки на нову дійс-
ність супроводжується змінами в сфері не лише первинної, але і вторинної номінації, 
що відбиває своєрідні асоціативні реалії конкретного соціально-мовного колективу. 
Вторинна номінація відіграє значну роль в утворенні лексичних одиниць. Асоціатив-
ні ознаки разом із категоріально-лексичними та диференційними є основою для фор-
мування вторинних значень. Тривалий час їх розглядали як нерегулярні порівняно з 
категоріально-лексичними [Бахмутова 1984; Боровикова 1985; Кузнецова 1985]. 

На сьогоднішній день в українському мовознавстві вони вивчені недостатньо і 
фрагментарно. Частково розглянуто особливості актуалізації асоціативних ознак 
під час дослідження словотвірних потенцій слів [Джочка 2003, Пославська 2006, 
Чепуріна 2003], вивчалася категоріальна семантика дієслів багатократно-дистрибу-
тивної і розподільної дії [Мединська 2000], аналізувалися особливості семантичної 
структури окремих ЛСГ [Орлова 1999]. 

Метою цієї статті є окреслення основних закономірностей формування нових 
значень дієслів лексико-семантичного поля руху з актуалізованим компонентом 
"інтенсивність". 

Як відомо, виділяють два типи актуалізації асоціативних ознак у семантичній 
структурі, а саме: актуалізацію кількісних (ступінь виявлення дії) або якісних (оці-
нка дії, відношення суб'єкта до дії, спрямованість на досягнення результату) ком-
понентів семантики.  

Ступінь виявлення дії пов'язаний з категоріями інтенсивності ↔ екстенсивності. 
Під інтенсивністю дії услід за Ш. Баллі розуміємо "будь-які відмінності, що зво-
дяться до категорій кількості, величини, сили, швидкості та ін." [Балли 1955, 202].  

За нашими спостереженнями, актуалізація семи інтенсивності властива саме діє-
словам пересування і є її специфічною ознакою, оскільки сам спосіб здійснення 
руху передбачає рух певної інтенсивності, наприклад: повзуть, лізуть переважно 
поволі, а летять – швидко та ін.  
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За наявністю семи "інтенсивність руху" лексико-семантичні варіанти (ЛСВ) діє-
слів досліджуваного лексико-семантичного поля (ЛСП) руху-переміщення ми поді-
лили на дві групи:  

1. ЛСВ на позначення дії постійної інтенсивності, тобто сема "інтенсивність дії" 
не розмежовує ЛСВ (ЛСВ дієслів односпрямованого самостійного руху суб'єкта 
їхати, бігти, іти; ЛСВ дієслів різноспрямованого самостійного руху суб'єкта бро-
дити, їздити, лазити, ходити; ЛСВ дієслів односпрямованого сумісного руху су-
б'єкта та об'єкта котити, возити, водити; ЛСВ дієслів різноспрямованого сумісно-
го руху суб'єкта та об'єкта возити, водити, тягати, качати; ЛСВ непарних дієслів 
односпрямованого самостійного руху суб'єкта крокувати, текти; ЛСВ непарних 
дієслів різноспрямованого самостійного руху суб'єкта блукати, вештатися, гаса-
ти, гуляти, метушитися, пурхати, рискати, шастати; ЛСВ непарних дієслів од-
носпрямованого сумісного руху суб'єкта та об'єкта буксирувати, волокти, волочи-
ти; ЛСВ непарних дієслів різноспрямованого сумісного руху суб'єкта та об'єкта 
пиряти, таскати; ЛСВ непарних дієслів зі значенням руху суб'єкта, індиферентні 
до ознаки спрямованості дибати, ковзати, мандрувати, марширувати, плазувати, 
рухати; дієслова колисати, колихати, ядерні значення яких позначають рух об'єкта 
вперед-назад у горизонтальній площині, спричинений суб'єктом; дієслова гецати, 
плигати, скакати, стрибати, ядерні значення яких позначають багаторазовий рух 
суб'єкта вгору-вниз; дієслова лавірувати, маневрувати, планерувати на позначення 
хаотичного руху суб'єкта до певної кінцевої точки; дієслова колесити, кружити, 
кружляти зі значення руху по колу або півсфері). 

2. Сема "інтенсивність дії", актуалізуючись або погашаючись, розмежовує ЛСВ 
усіх груп парних дієслів та ЛСВ деяких груп непарних дієслів, пор.: Ледве брести 
(1) вулицею ("повільно") − Брести (2) тобі дві річеньки... (Б. Грінченко) (нормальна 
інтенсивність); Повзе (1) черепашка (нормальна інтенсивність) − За ним повзли 
(2В) поволі… старі дервіші (М. Коцюбинський) ("повільно"); Плив (2) човен (нор-
мальна інтенсивність) – ... тихо пливли (3) в небосхилі білі журавлі (М. Нагнібіда) 
("повільно"); Летять (1) птахи (нормальна інтенсивність) − Катер летів (3) 
("швидко"); Лізе (1) рак (нормальна інтенсивність) − Нехай він собі лізе (2) помалу 
до хати (Леся Українка) ("повільно") – ЛСВ дієслів односпрямованого самостійно-
го руху суб'єкта; Швидко бігати (1) ("швидко") – Оленка бігала (1Г) до дідуся (но-
рмальна інтенсивність); Повзають (1) краби (нормальна інтенсивність) – По схилу 
вниз і вгору повзали (2) вагончики фунікулеру (П. Панч) ("повільно"); Плавають (1) 
рибки (нормальна інтенсивність) – Птахи плавали (3) і в тихому мертвоводі 
(І. Нечуй-Левицький); Не ходила, плавала (4) вона як лебідонька (І. Нечуй-Левиць-
кий) ("повільно") – ЛСВ дієслів різноспрямованого самостійного руху суб'єкта; Га-
ниця гнала (1) його додому…(М. Коцюбинський) (нормальна інтенсивність) → 
Гнати (2) коней; Гнати (2Б) машину − ("швидко"); Нести (1) на стіл миски (нор-
мальна інтенсивність) → Автомобіль.. безгучно несе (2) нас... (В. Кучер) ("швид-
ко"); Тягнути (1) мішки (нормальна інтенсивність) → ...люди ледве тягнули (8) 
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з роботи (І. Франко) – ("повільно") – ЛСВ дієслів односпрямованого сумісного ру-
ху суб'єкта та об'єкта; Носити (1) мішки (нормальна інтенсивність) → Танцюрист 
[кінь] носив (2) сержанта (М. Рудь); Люде... аж дивувались, чого це завсіди пова-
жна Зінька так швидко чимчикує (1) вздовж вулиці (І. Нечуй-Левицький) ("швид-
ко") − Через місток ледве чимчикують (2) дві літні жінки… (А. Крижанівський) 
("повільно"); Важкі чоботи чалапають (1) зранку по сніговій каші (Ю. Збанаць-
кий) (нормальна інтенсивність руху) − Тихо чалапав (3) [юнак] поміж густим жи-
воплотом дерези... (С. Воскрекасенко) – ЛСВ непарних дієслів односпрямованого 
самостійного руху суб'єкта; Сновигати (1) по болоту (нормальна інтенсивність) − 
Сновигали (1А) по двору підлітки, носились, штовхаючи і пхаючи один одного... 
(Знання та праця) ("швидко"); Блудити (1) у вуличних лабіринтах (нормальна інте-
нсивність) − Поволі я блудив (2) містом своєї юності (В. Стус) ("поволі"); Над бе-
регом шугали (1) стрижи ("швидко") → Шурі здаля не видно було, що там бійці 
шугають (6А) по коліна у важкому, розкислому чорноземі.. (О. Гончар); Он дивись, 
як шугає (7), мов та чапля по болоту походжає (Сл. Грінченка) (нормальна інтен-
сивність) – ЛСВ непарних дієслів різноспрямованого самостійного руху суб'єкта. 
У дієслів скакати та стрибати, ядерні значення яких позначають багаторазовий 
рух суб'єкта вгору-вниз, фіксуємо значення "швидко переходити з одного об'єкта на 
інший (про очі, погляд)", синонімічні ЛСВ бігати 3 та ходити 5З: Зеленкуваті очі 
скакали (2В) в нього, як жаби понад болотом (М. Коцюбинський); Холодні її очі 
стрибали (2А) з предмета на предмет (М. Тарновський). Можливе вживання в 
такому значенні і плигати (СУМ його не фіксує): У Рубанчика очі плигають, га-
сають, спалахують іскрами (Д. Фурманов).  

Розглянемо основні умови актуалізації семи інтенсивності в семантичній структу-
рі дієслів руху. У разі погашення семи "спосіб здійснення руху" актуальною, релева-
нтною стає сема "інтенсивність", яка в основних значеннях цих дієслів є потенцій-
ною (лізти і бігти можна й швидко й поволі): перти 1 – "пересуватися на велику від-
стань пішки чи транспортом" → 2 – "пересуватися, іти швидко, намагаючись прони-
кнути без дозволу" (Кажуть, без дозволу не вільно, куди ж преш? (Іван Ле)); пряму-
вати 1 – "пересуватися, крокуючи" → 1Г – "іти, бігти, їхати, орієнтуючись на що-
небудь" (Ось біжать з поля сполохані люди, прямують на чорну хмару диму 
(М. Коцюбинський)); нести 1 − "узявши у руки або навантаживши на себе, перемі-
щати" → 2 − "везти з великою швидкістю" (А коні несли в інші, ситніші міс-
ця…(М. Вінграновський)); ганяти 1 – "змушувати рухатись" → 2 – "примушувати 
швидко бігати, ходити, їздити і т. ін. людину, людей": Перед змаганнями нас добре 
ганяли (2) по стадіону... (П. Загребельний) т. ін. 

Спостерігаємо також актуалізацію семи "інтенсивність" за рахунок зміни суб'єкта 
руху: носити 1 – "узявши в руки, переміщати" (про людину) → 2 – "возити з великою 
швидкістю (про коней, транспортні засоби і т. ін.)" → 2А – "силою свого руху швидко 
пересувати" (про течію води, вітер і т. ін.) (Танцюрист [кінь] носив (2) сержанта 
(М. Рудь); Тепер − куди не глянь – Скрізь по двору їх вітер носить (2А) (Л. Глібов).  
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Описані зрушення в семантичній структурі досліджуваних дієслів можливі вод-
ночас з паралельною актуалізацією семи "пересування": чалапати 1 – "видавати 
шум, глухі звуки, ступаючи по воді і т. ін. (про істоту)" → 3А – "долати велику від-
стань, рухаючись повільно або із зусиллям" (Михайло повільно, але невтомно чала-
пав по всій Євпаторії (Ю. Збанацький) ("повільно"). 

Актуалізація семи "інтенсивність" здебільшого обмежує зовнішню валентність до-
сліджуваних одиниць: не приєднується актант "спосіб пересування", зрідка приєдну-
ються локативні актанти. Можливе поширення якісними обставинами (ледве, поволі). 

Розглядувана зміна у семантичній структурі дієслів руху, в свою чергу, є однією 
із причин погашення семи "об'єкт" у вторинних значеннях дієслів сумісного пере-
сування суб'єкта та об'єкта. Так, у тлумаченнях ядерних значень дієслів гнати та 
тягнути вказівка на інтенсивність руху відсутня, хоча асоціативні ознаки (відпові-
дно) "швидко" та "повільно" вони мають. У другому значенні дієслова гнати сема 
інтенсивності актуалізована, ЛСВ позначає інтенсивну дію, спрямовану на об'єкт: 
гнати коней – "примушувати швидко бігти, їхати", а третє значення виражає інтен-
сивний рух самого суб'єкта, тобто є ЛСВ самостійного пересування суб'єкта: 
А Заєць жене, що має сили (І. Франко) – "біжить", відповідне значення розвинуто і 
в дієслова тягти – "іти поволі": Тягне Кирило Іванишин до хати, людям поклони-
тися тепер за честь (М. Стельмах). 

У дієслові ганяти ЛСВ самостійного руху суб'єкта сформовані також внаслідок 
поступової актуалізації семи інтенсивності. Ядерне значення цього дієслова позна-
чає рух без вказівки на його інтенсивність, напр.: ганяти (1) корів на пасовище. 
У другому значенні сема інтенсивності актуалізована, ЛСВ позначає інтенсивну 
дію, спрямовану на об'єкт: ганяти коней – "примушувати швидко бігати, їхати", а 
п'яте значення виражає інтенсивний рух самого суб'єкта: Вітя широченними ступ-
нями ганяє по двору (С. Васильченко).  

Подібний процес спостерігаємо і в семантичній структурі дієслів, ядерні значен-
ня яких позначають рух об'єкта вперед-назад у горизонтальній площині, спричине-
ний суб'єктом. Актуалізація семи "інтенсивність" ("повільно") спричиняє погашен-
ня семи "об'єкт руху" і переводить ЛСВ коливати 2 в групу дієслів самостійного 
пересування суб'єкта: Малеча коливає з ноги на ногу... (М. Коцюбинський). ЛСВ 
поширений актантом на позначення способу здійснення руху.  

Актуалізація потенційної семи інтенсивності "швидко" в другому значенні непа-
рного дієслова різноспрямованого сумісного руху суб'єкта та об'єкта катати (яде-
рне значення цього дієслова "возити когось для розваги" має таку потенційну сему, 
оскільки рух здійснюється за допомогою транспортного засобу) не лише погашає 
сему "об'єкт", а й впливає на модифікацію семи "різноспрямований рух" → "одно-
спрямований рух": Скидай, сину, свою торбу, − ...катай до ставка, скупайся 
(С. Добровольський). Стає можливим поширення ЛСВ локативним актантом. Поді-
бна зміна не властива парним дієсловам руху, у яких сема різноспрямованості руху 
модифікована в сему багаторазовості.  
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Характерно, що протилежний процес – формування ЛСВ на позначення сумі-
сного руху суб'єкта та об'єкта у непарних дієслів самостійного односпрямовано-
го пересування суб'єкта – також здебільшого відбувається завдяки поступовій 
актуалізації семи інтенсивності, наприклад: мчати 1 – "пересуватися; переміща-
тися з великою швидкістю (про ракети і т. ін)" → 3 – "когось, щось дуже швидко 
везти, нести, переміщати" (А далі коні, чорні, блискучі, мчать карету (М. Ко-
цюбинський)).  

У ЛСВ одного ЛСП спостерігаємо не лише подібний розвиток семантичної 
структури, а в деяких випадках навіть формування тотожних значень. Фіксуємо 
процес зближення формально різних ЛСВ дієслів розгляданого ЛСП за рахунок 
актуалізованих сем. ЛСВ з актуалізованою семою "інтенсивність руху" утворюють 
такі синонімічні ряди: "швидке пересування транспортних засобів" (їхати 1, бігти 2, 
летіти 4, мчати 1А; їздити 1, бігати 2, літати 3); "повільне пересування транс-
портних засобів" (їхати 1, повзти 2, пливти 4); "швидке пересування людини" (бі-
гти 1, гнати 3, летіти 4, мчати 1Б, перти 2, прямувати 1Г; бігати 1, гасати 1, 
ганяти 5, катати 2, літати 3, пиряти 2, пурхати 1А, сновигати 1А); "повільний 
рух людини" (ходити 1, кульгати 2, повзати 2Б, плавати 4А, волокти (ноги) 1А, 
чалапати 3, чимчикувати 2). Кожен синонімічний ряд очолює ядерне значення від-
повідного дієслова, решта членів представлено вторинними значеннями.  

Отже, семантичною базою для значної кількості вторинних ЛСВ дієслів руху є 
сема інтенсивності, яка стає релевантною за умови погашення семи "спосіб здійс-
нення руху" та зміни семи "суб'єкт руху". У процесі поступової актуалізації семи 
інтенсивності в семантичній структурі дієслів руху відбувається взаємодія ЛСГ у 
межах ЛСП руху у двох напрямках. Ядерні парні дієслова на позначення односп-
рямованого і різноспрямованого сумісного пересування суб'єкта та об'єкта та не-
парні дієслова, основні ЛСВ яких позначають рух об'єкта вперед-назад у горизон-
тальній площині, спричинений суб'єктом, можуть втрачати сему "об'єкт" і пере-
тинатися з ЛСГ дієслів самостійного руху суб'єкта. Спостерігаємо також зворот-
ний процес – у семантичній структурі непарних дієслів руху на позначення само-
стійного пересування суб'єкта формуються ЛСВ на позначення сумісного руху 
суб'єкта та об'єкта. Висновки виконаного дослідження прислужаться для добору 
та впорядкування словникового матеріалу, з'ясування словотвірного потенціалу 
дієслів інших лексико-семантичних груп, вивчення міжпольової взаємодії та фун-
кціонально-семантичних категорій різних класів слів. 

 
В статье охарактеризованы закономерности формирования вторичных номенов глаголов лекси-

ко-семантического поля движения на базе актуализированной семы интенсивности.  
Ключевые слова: семантическая структура глагола, сема "интенсивность движения", лексико-

семантическое поле движения.  
 
The article observes possibilities of verbs belonging to the lexic-semantic field of movement to form 

secondary nomens on the basis of actualized sеme of intensity.  
Key words: semantic structure of verbs, seme "intensity of movement", lexic-semantic field of movement. 
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(на матеріалі латинських назв вічнозелених дерев) 
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У статті йдеться про реконструкцію фрагмента античного світосприйняття на матеріалі ла-

тинських іменників на позначення вічнозелених дерев. На основі аналізу лексики, вилученої з творів на 
природничу тематику, виявлена специфіка мовного членування довкілля відповідно до природознавчих 
уявлень стародавніх римлян. 

Ключові слова: архаїчна картина світу, вербалізація, міфологічна свідомість, латинська мова, ві-
чнозелені дерева, історико-етимологічний аналіз, метафора. 

 
У сучасному мовознавстві дослідження мовних картин світу є актуальним і пер-

спективним напрямком, про що свідчать численні наукові праці (Ю.Д. Апресян, 
Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицька, В.Г. Гак, І.О. Голубовська, Вяч. Вс. Іванов, В.М. То-
поров, Ж.П. Соколовська, О.В. Урисон, О.Д. Шмельов). Вивчення архаїчних картин 
світу хоча і було предметом наукової зацікавленості, все ж потребує подальшої ін-
тенсифікації та поглиблення. Так, у роботі Д.С. Раєвського, присвяченій реконстру-
кції скіфської міфологічної моделі світу, постає питання необхідності вивчення ар-
хаїчних моделей світу у всьому різноманітті структур і багатстві реалізацій [Раевс-
кий 1986]. Експлікація в субстантивно-ад'єктивному дискурсі фрагменту мовної 
картини часів Київської Русі стала метою дослідження Г.В. Межжеріної [Межжері-
на 2006]. Актуальність теми зумовлена зростанням інтересу до вивчення архаїч-
них картин світу, їх вербальних моделей, які переймають на себе функції збере-
ження національної ідентифікації та духовно-культурних пріоритетів. 

Основною метою запропонованої статті є аналіз фрагменту мовної картини да-
вньоримської епохи, що віддзеркалився в латинській природничій лексиці, а саме у 
назвах вічнозелених дерев, у координатах бачення об'єктивного світу. 

Для досягнення поставленої мети передбачено розв'язання таких завдань: 
 здійснити на матеріалі іменників на позначення вічнозелених дерев аналіз 

фрагмента мовної картини світу античної епохи з урахуванням результатів істори-
ко-етимологічного аналізу; 

 визначити сутнісні характеристики лінгвістичних основ картини світу, яка 
перебуває у тісному зв'язку з природознавчими уявленнями стародавніх римлян; 

 дослідити семантичні особливості латинських дендрономенів як безпосере-
днього складника вербальної моделі античної картини світу. 

Об'єктом аналізу є давньоримська мовна картина світу, яка вербалізувалася в 
латинській природничій лексиці. 

Предметом дослідження стали назви вічнозелених дерев як структура певного 
концептуального фрагменту картини світу, які знайшли відбиття в творах давньо-
римських авторів на природничу тематику. 

Основне джерело матеріалу – писемні пам'ятки класичного періоду латинської 
мови: "Naturalis Historia" ("Природнича історія") римського енциклопедиста Плінія 



Компанець Т. М. 

 

 237

Старшого, поеми Вергілія "Bucolica" ("Буколіки") та "Georgica" ("Георгіки"), а та-
кож уривки із прозаїчних і поетичних творів інших латинських авторів. Враховано 
дані, які містяться в лексикографічних джерелах [Дворецкий 2000; Totius Latinitatis 
Lexicon 1858-1875; Ernout, Meillet 1910; Walde 1910]. 

Латинська ботанічна лексика була предметом лінгвістичного аналізу [Грошева 
2009; Andre 1956], але в аспекті архаїчної мовної картини світу розглядається уперше. 

Людина та природа – дві основні сутності цього світу, що нерозривно пов'язані 
між собою. Із самого початку все життя і діяльність людини – це пізнання оточую-
чого світу, взаємодія з природою у всій різноманітності її форм і проявів. Рання ар-
хаїка – період, коли навіть у соціальній структурі визначальне значення мали родо-
ві ("природні") стосунки, коли людина не відділяла себе від природи і сприймала її 
саме як природу – всесвіт, універсум. Римський поет Вергілій у поемі "Георгіки", 
одухотворюючи світ природи, по-філософському стверджує: Hos natura modos pri-
mum dedit, his genus omne // Silvarum fruticumque viret nemorumque sacrorum (Verg. 
Georg. 2, 20). – "Так природой самой устроено, чтобы зеленели, // Всякого рода ле-
са, и кусты, и священные рощи" (Пер. С. Шервинського) [Вергилий 1971, 78]. 

Вічна зелень, хвойність, приємний бальзамічний запах цілої низки дерев і кущів 
середземноморської флори втілювали життєдайність, нездоланну силу, символізу-
вали вічність, безсмертя, постійність і наполегливість. 

Проаналізований лексичний матеріал дає можливість стверджувати, що на по-
значення нев'янучих, вічнозелених дерев, кущів, трави у латинській мові не було 
окремого слова, яке б об'єднало ці природні реалії на основі спільної семантики 
"вічнозелений". Натомість серед дериватів, утворених від дієслова – vireo, ere – 
"бути зеленим, ставати зеленим" знаходимо партиципіальні утворення sempervirens, 
perpetuo virens: cedrus – arbor perpetuo virens (Forcell., t.2, p.129) – "кедр – вічнозе-
лене дерево". Римські автори засвідчують, що на віллах багатих римлян один із 
внутрішніх двориків займав сад вічнозелених дерев viridiarium (viridarium) (Plin. 
N.H.18.2.1.), (Cic. 2.Att.3). Viridiarium – локативний іменник, утворений за допомо-
гою суфікса -arium від прикметника viridis – "зелений". Латинські лексикографічні 
джерела пояснюють значення іменника viridiarium наступним чином: est locus 
virentibus arboribus herbisque amoenus (Forcell., t.VI, p.355) – "вірідіарій – це місце 
приємне зеленими деревами та травами". Священна зелень, ніжне листя і молоді 
гілки вічнозелених дерев – лавра, маслини, мирта – verbenae відігравали певну роль 
і в духовному житті стародавніх римлян. Verbenae носили на голові феціали під час 
проведення переговорів з приводу порушення домовленостей, проголошення війни 
чи укладання миру. 

Історично першою формою світоглядної свідомості, в межах якої сформувалась 
розгорнута картина світу, була міфологічна свідомість. У міфі у фантастичній фор-
мі виражається своя особлива міфологічна модель світу, яка склалася на основі до-
свіду архаїчного суспільства. Міфологія, на думку О.О. Потебні, є "історія міфічно-
го світогляду, у чому він би не втілювався: у слові і сказанні, або у матеріальному 
пам'ятнику, звичаї та обряді" [Потебня 1976, 426]. О.М. Фрейденберг вважає, що 
називати міфом лише словесно виражену оповідь було б найчистішою умовністю: 
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"Насправді таким же міфом служать і дії, і речі, і мова, і побут первісної людини, тобто 
вся її свідомість і все, що спрямовано на цю свідомість" [Фрейденберг 2008, 28]. Буття 
картини світу у мові інтерпретується як існування одиниць у синтагматиці та пара-
дигматиці, тексті і системі. "Міфологія як спосіб глобального концептування, – за-
значає Д.С. Раєвський, – немислима і поза парадигматичним аспектом, поза нероз-
ривною єдністю "міфологічної оповіді (сюжетів, подій) і міфологічних уявлень 
(світосприйняття, міфічної картини світу)" [Раевский 1985, 22]. 

Одне із найкрасивіших дерев середземноморських тропіків – італійська сосна, 
пінія (Pinus pinea L.) згадується в міфах, присвячених Діані, Кібелі, богу морів По-
сейдону. Вона вважалась улюбленим деревом одного із самих життєрадісних богів 
античного світу козлоногого Пана. За античною легендою, дерево отримало назву 
від імені німфи Пітіс. Палко покохала Пітіс веселого пустотливого Пана. Але це 
кохання викликало великі ревнощі у Борея, бога холодного північного вітру. Із ре-
внощів Борей перетворив німфу на красиве вічнозелене дерево на ім'я Пітіс, а Пана 
часто зображали із сосновим вінком на голові.  

Особливе місце у латинській мові серед групи назв різних вічнозелених хвойних 
дерев займає pinus (Plin. N.H.16.33.1; Verg. Ecl.7.65; Georg. 2.389; Hor. Epod.16.57; 
Ovid. Met.14.637; Fast. 1.412) – "сосна італійська" або "пінія". Багато лінгвістів схо-
дяться на думці, що це слово збереглося в італійській мовній гілці з періоду спіль-
ноіндоєвропейської єдності. Пінія була окрасою римських садів, про що знаходимо 
підтвердження у 7-й еклозі Вергілія: Fraxinus in silvis pulcherrima, pinus in hortis, // 
Populus in fluviis, abies in montibus altis (Verg. Ecl. 7.65). – "Ясен – найкрасивіший у 
лісах, пінія – у садах, тополя – біля річок, ялина – у високих горах". 

Давні мовознавці намагалися пояснити походження назви pinus, виходячи з особ-
ливостей дерева, а саме колючого гілля. Pinus – nomen arboris piceae, ita ab acumine 
foliorum vocatae; pinum etiam antiqui acutum nominabant (Isid. 17. Orig.7.31). – "Пінія – 
назва соснового дерева, (воно) так назване від гострих кінчиків листочків; пінію в 
старовину також називали колючою" [Totius Latinitatis Lexicon 1875, t.IV, 679].  

Щодо сучасних тлумачень походження слова рinus, то автори етимологічних 
словників латинської мови приходять до висновку, що можна вважати споріднени-
ми рinus "сосна" і pituita – 1) "сік, який витікає із просвердленого стовбура дерева"; 
2) "слиз", "мокротиння" [Ernout, Meillet 1910, 901; Walde 1910, 585]. Ботанічне зна-
чення слова pituita Пліній пояснює так: fungorum origo non nisi ex pituita arborum 
(Plin. N.H.22.47.1). – "Щодо походження губчатого наросту, то це є ніщо інше, як 
сік дерева". Катон подає медичне значення "слиз", "мокротиння", "нежить"(Cato. 
Agr.156,4). Отже, латинське рinus, а також давньогрецьке гомерівське πίτυς – "сос-
на" та pituita походять від і.-є. *pitu-daru-, що може означати "дерево, що виділяє 
рідину, смолу", де перша складова *pitu- трактується у значенні "рідина", "смола". 
На думку П. Фрідріха, в середземноморському ареалі до споріднених латинського 
рinus і давньогрецького πίτυς на позначення сосни можна приєднати і албанське 
pišė – "ялина", "сосна", "ялиця" [Friedrich 1970, 53]. Т.В. Гамкрелідзе і В'яч. Вс. Іва-
нов, досліджуючи походження назв вічнозелених хвойних дерев у індоєвропейсь-
ких мовах, підкріплюють проаналізовані приклади памірським pit "ялиця" і роблять 
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висновок про те, що "діалектний розподіл співвідносних слів (грецько-арійський, 
італійський, албанський) засвідчують спільно-індоєвропейський характер основи 
*p[h]it[h] – у значенні "сосна", "ялиця" [Гамкрелидзе, Иванов 1984, 631]. За семанти-
чною близькістю до проаналізованої лексичної одиниці слід віднести латинське 
picea (Plin. N.H.16.18.1; 19,3; Verg. Georg. 2.438; 3,450; Aen. 9.87) "сосна звичайна 
або шотландська" (Pinus silvestris L.). Про особливості цього дерева знаходимо на-
самперед пояснення у Плінія: Picea montes amat atque frigora (Plin. N.H.16.40). – 
"Сосна любить гори і холод". В іншому місці римський енциклопедист уточнює: ... 
situs eius est in excelso montium, sed maria fugerit (Plin. N.H.19.3). – "… її місцезнахо-
дження високо в горах, але морів уникає", та найважливіша характеристика, яка має 
значення для уточнення семантичної характеристики найменування, міститься в 
рядках: Picea plurimam resinam fundit (Plin. N.H.16.18.4). – "Сосна дає дуже багато 
глею". Про велику кількість глею та смолистість у дерева рicea неодноразово засві-
дчує Вергілій (Verg. Georg.2.263; 438; 3.450). Отже, можна погодитись з тезою, згі-
дно якої прикметник рiceus є ад'єктивним дериватом іменника pix, picis – "смола" і 
як субстантив picea (scil. arbor – "дерево") вживався на позначення сосни звичайної, 
а також одного із видів ялини [Дворецкий 2000, 586]. За даними лексикографічних 
джерел, у поезії метонімічним словом рinus позначалися предмети і речі, виготов-
лені із соснової деревини: корабель, факел, весло, вінок. Так, в одній із од Горація 
(Hor. Carm.1.14) корабель поетично називається Pontica pinus – "понтійська сосна" з 
подальшим уточненням silvae filia nobilis "дочка благородного лісу". Порівняймо у 
Овідія: mediis tua pinus in undis navigat (Ovid. Ars amat. 2.9) – "твій човен (букв. пі-
нія) плаває на відкритих хвилях". Про значення сосни у римському кораблебуду-
ванні говорять рядки Вергілія: dant alios aliae foetus, dant utile lignum // Navigiis 
рinus, domibus cedrumque cupressosque (Verg. Georg.2.440) – "(ліси) приносять бага-
то прибутку, дають корисну деревину, для мореплавання – пінію, для будинків – 
кедр і кипарис". І у господарстві італіків сосна, як і інші породи дерев, знаходила 
найрізноманітніше застосування. Так, землероби, щоб уникнути сварок із сусідами 
і судових позовів, садили на межах своїх ділянок пінії (pinos), кипариси (cupressos), 
в'язи (ulmos). Порівняємо у Вергілія: ipse thymum pinosque ferens de montibus altis // 
tecta serat late circum... (Verg. Georg.4.112) – "чебрець та пінії, принісши з високих 
гір, сам хай насаджує їх широко навколо житла...". Колумелла свідчить, що деякі 
породи дерев, у тому числі і сосни (piceaе), годилися для підпірок, до яких прикрі-
плялися виноградні лози (Col. R.R.4.26.1).  

Про диференційний підхід носіїв латинської мови до сутності конкретних реалій 
і свідоме вживання відповідних словесних позначень свідчать чітко вмотивовані 
назви інших вічнозелених дерев відповідно до їх характеристик та функціонального 
призначення. Карликова сосна, яка відрізнялась тим, що давала велику кількість 
терпентину (скипидару), який використовувався у тому числі і для смолоскипів, 
мала назву taeda (Plin. N.H.16.15; 19,2; Caes. B.G.3.101; Ovid. Fast.4.741). Як зазна-
чається у сучасних етимологічних джерелах, слово taeda мало середземноморське 
походження і було запозичене через етруське посередництво (про що свідчить бук-
ва t-) з грецької мови, де δάς, δαδός означало "смолоскип" [Ernout, Meillet 1951, 
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1188]. Семантика цього іменника надавала широкі можливості для метафоричних 
переходів, а саме: а) "смолоскип"; "смоляна тріска, що горить, як знаряддя катуван-
ня"; б) "весільний смолоскип"; "шлюб, одруження". Пор.: praetendere coniugis tae-
das – "тримати попереду весільної церемонії шлюбні смолоскипи" переносно 
"вступати у законний шлюб" [Дворецкий 2000, 758]. Про іншу сосну, яка давала 
мало смоли і проростала в основному на узбережжях, згадує Пліній під назвою tibu-
lus (Plin. N.H.16.39). Римський автор наводить таке пояснення: Pinaster … easdem 
arbores alio nomine esse per oram Italiae, quas tibulos vocant, plerique arbitrantur. – 
"Більшість вважає, що рinaster – є ті самі дерева, які під іншою назвою на узбереж-
жі Італії, називають tibulos". Ж. Андре супроводжує номінацію tibulus позначкою 
"до латинський субстрат" [Andre 1956, 316].  

На позначення ялини (Picea abies L.) в латинській мові засвідчена назва abies 
(Plin. N.H.16.19.5; Verg. Georg.2.68; Aen.8.91). Намагання Ісидора Севільського роз-
тлумачити походження дендрономена abies, виходячи із фонетичного збігу з діє-
словом ab-eo, ire, – "підноситися", "височіти" на тій підставі, що з поміж інших дерев 
ялина видається, підноситься у вишину, можна віднести до "народної етимології". 
Пор.: Abies sic appellata, quod prae ceteres arboribus longe eat (h. e abeat) et in excelsum 
promineat (Isid. 17. Orig.7.32). – "Ялина так названа, через те що, з поміж інших дерев 
дуже підноситься і видається у височінь" [Totius Latinitatis Lexicon 1875, t.I, 11]. Су-
часні етимологи не вбачають виваженої аргументації у такому поясненні, залишаючи 
у словниках зазначену лексему з позначкою "з невідомого середземноморського 
джерела" та порівнюють латинське abies з грецьким έλάτη – "ялина" [Walde 1910, 34]. 
Із метафоричним значенням "предмет з ялинової деревини": 1) "корабель", 2) "спис", 
3) "дощечка для письма" abies фіксується у римських поетів. Порівняємо у Вергілія: 
et casus abies visura marinos (Verg. Georg.2.68) – "і ялина призначена для того, щоб 
побачити морські небезпеки"; labitur uncta vadis abies (Verg. Aen.8.91) – "плине по 
хвилях просмолена ялина"; longa transverberat abiete pectus (Verg. Aen.11.667) – "дов-
гою ялиною (ялиновим списом) проколює груди".  

Вічнозелене хвойне дерево тис (Taxus baccata L.) не належить до дерев, які б 
за значущістю могли б репрезентувати флору Апеннінського півострова, але 
Юлій Цезар у своїх творах неодноразово згадує про великі тисові насадження у 
Галлії та Германії. Пор.: Taxo, cuius magna in Gallia Germaniaque copia est…(Caes. 
B.G.6.30) – "Тис, великі запаси якого є у Галлії та Германії". Не залишили поза 
увагою тис Пліній та Вергілій, у творах яких дерево має назву taxus (Plin. 
N.H.16.20.1; Verg. Ecl.9.30), причому обидва римські автори засвідчують, що пло-
ди і листя тиса мають шкідливі властивості. Так, Пліній говорить, що стріли опу-
скалися у сік тисового дерева, що робило їх більш смертоносними. Більше приді-
лив уваги тисові Вергілій, зазначивши, що дерево краще розросталося у холодно-
му кліматі. Пор.: (amat) aquilonem et frigora taxi (Verg. Georg.2.113). – "Тис (лю-
бить) аквілон і холод". У іншому місці римський поет стверджує, що тис годився 
для виготовлення луків: Ituraeos taxi torquentur in arcus (Verg. Georg.2.448) –  
"Тиси гнулися в ітурійські луки". Як дбайливий хазяїн Вергілій забороняє виро-
щувати тиси біля вуликів, вважаючи, що квіти дерева роблять мед гірким: Sic tua 
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Cyrnaeas fugiant examina taxos (Verg. Ecl.9.30) – "Хай твої рої остерігаються кер-
нійського (корсиканського) тиса" і супроводжує дендрономен епітетом nocentes. 
Важлива в аспекті вербалізації архаїчної картини світу лексема taxus з етимологі-
чної точки зору являє собою спірний випадок: на думку одних лінгвістів, латин-
ське taxus співвідноситься з грецьким τόξον – "лук", "кривизна". А. Вальде також 
подає гіпотезу, згідно якої taxus можна вважати похідним словом з д.-і *tuaksos і 
порівнює з tvakšah –"сила", tvakšīyāh – "сильний" та давньогрецьким σάκος – 
"щит". Власне кажучи, тис названий міцним, сильним деревом за властивість де-
ревини не псуватися, опиратися гниттю [Walde 1910, 765]. Іншої точки зору до-
тримуються Ерну і Мейе, пов'язуючи taxus з прикметником toxicus – "ядовитий" 
[Ernout, Meillet 1951, 1197]. 

У підсумку можна стверджувати, що семантична структура проаналізованих ла-
тинських дендрологічних найменувань, їх кількість та особливості функціонування 
віддзеркалюють певний фрагмент архаїчного світосприйняття, "консервуючи" ін-
формацію про матеріальну культуру та духовний світ стародавніх римлян. Дендро-
номени характеризуються під кутом зору їхньої відповідності функціональним ви-
могам: з одного боку, простежується чітка прагматика застосування у господарстві 
деревини, глею, скипидару, тощо, а з другого, вічна зелень, нев'янучість втілювали 
певні етичні та моральні цінності, що давало можливість використовувати вінки, 
корони, гірлянди з вічнозелених дерев у ритуальних та символічних цілях. 

З точки зору походження зазначені лексеми являють собою розмаїту картину, 
оскільки поряд із словами безперечно індоєвропейського походження, зустрічають-
ся запозичення з давніх мов невизначеного походження. 

Порівняння корпусу прямих і переносних значень дає підстави стверджувати, 
що метафоричне вживання дендрономенів було властиве поетам, які мислили по-
етичними образами, що розширювало і збагачувало мовну картину світу, але з ча-
сом поетичний образ бліднув і закріплювався в мові як стерта метафора. 

 
В статье идет речь о реконструкции фрагмента античного мировосприятия на материале латин-

ских имен существительных, обозначающих вечнозеленые деревья. На основе анализа лексики, извлечен-
ной из произведений естественнонаучной тематики, определена специфика языкового отражения 
окружающего мира в соответствии с природоведческими представлениями древних римлян. 

Ключевые слова: архаическая картина мира, вербализация, мифологическое сознание, латинский 
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The article deals with the reconstruction of ancient world model on the basis of Latin nouns, denoting 

evergreen trees. Аnalysis of lexics extracted from written sources on scientific topics has shown a specific 
character of language reflection of the world in accordance with natural concepts of ancient Romans. 

Key words: archaic world model, verbalization, mythological consciousness, Latin, evergreen trees, 
historical-etymological analysis, metaphor. 
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У статті розглядається вживання семітизмів у поетичному мовленні Романа Мелода у зв'язку зі 
специфікою мовної ситуації у Візантії. Автор наводить приклади вживання семітизмів, які поділяє 
на реальні, вірогідні і сумнівні. Незважаючи на це, стверджується, що Роман дає прекрасну картину 
літературного візантійського койне періоду Юстиніана. 

Ключові слова: мовна ситуація, поетичне мовлення, диглосія, візантійське койне, семітизми. 
 
Специфіка мовної ситуації у Візантії полягає у збереженні літературних норм да-

вньогрецької мови в письмовому мовленні паралельно із розмовною мовою, розвиток 
котрої активно тривав і поступово, хоча й надзвичайно повільно, завойовував більш 
високі сфери мовного спілкування. Це було пов'язано із особливостями культурного 
життя Східної Римської імперії: з методикою навчання у початковій і середній шко-
лах, а також із особливостями розвитку літератури [Славятинская 2003, 462]. 

Як і в античній Елладі, навчання граматиці ґрунтувалося на вивченні поем Го-
мера, оскільки під граматикою розумілося вміння читати і тлумачити античних 
авторів. На прикладі мови Гомера (VIII ст. до н.е.) вивчалися відміни і дієвідміни, 
орфографія, метрика, стилістика. Основним підручником була граматика Діонісія 
Фракійського, написана у І ст. до н.е. Згодом почали читати книги Вітхого і Ново-
го Завітів і Псалтир. До шкільної програми входили також трагедії Есхіла, Софо-
кла й Евріпіда, твори Гесіода і Піндара, комедії Арістофана, твори істориків й 
ораторів. Таким чином, упродовж багатьох попередніх століть диглосія [Семчин-
ський 1996, 351] (наявність двох варіантів грецької мови: літературної писемної й 
уже різко відмінної від неї розмовної) була нормою для всіх без винятку еллінів 
та еллінізованого населення. Лише в ХІ – ХІІ століттях поява літературних творів 
рідною мовою позначила наявність у Візантії нової мовної ситуації: від цього ча-
су мова античної Греції почала сприйматися дійсно як давньогрецька мова. Вона 
перетворилася на соціально орієнтовану (не народну, а аристократичну) книжну 
мову [Славятинская 2003, 462]. 

Докладне вивчення існуючих кондаків преподобного Романа призводить до пев-
ного висновку, що, незважаючи на потужний і незаперечний вплив Священного Пи-
сання і літературного "походження" поета, його мова надзвичайно близька до сучас-
них йому розмовних ідіом. Цікаво зауважити, що, коли метричні міркування дозво-
ляли поету скористатися усталеною грецькою або візантійською формою конструк-
ції, він навмисне надає перевагу останній. Можливо, не буде помилкою стверджува-
ти, що Роман дає прекрасну картину літературного візантійського койне періоду Юс-
тиніана. Цю думку підтверджує той факт, що певні мовні явища, які можна спостері-
гати у кондаках, трапляються у папірусах ранньовізантійської доби, а також в інших 
візантійських авторів, особливо в "Хроніці" Іоанна Малали, сучасника Романа 
[Mitsakis 1967, 1]. Таким чином, дослідження мови і поетичного мовлення Мелода 
доповнює знання щодо літературного койне періоду розквіту Візантії.  
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Кожен дослідник і перекладач творів Романа Солодкоспівця звертав увагу на 
"незвичні" форми грецьких слів і деяких синтаксичних конструкцій, які трапля-
ються у Романа. Більшість із них аналізуються і пояснюються у наступній ґрунто-
вній праці: Blass-Debrunner-Funk, "A Greek Grammar of the New Testament and 
other early Christian Literature, Cambridge, 1961[Blass-Debrunner-Funk 1961]. Зміс-
товним є також розділ "La langue de Romanos" Гродід'є де Матона з його моно-
графії "Romanos le Melode…", про яку вже було згадано у цій роботі. Ґрунтовним 
внеском у дослідження мови Романа Мелода слід вважати лінгвістичні праці 
К. Мітсакіса [Mitsakis 1967, Mitsakis 1965], а також П. Мааса, К. Трипаніса і де-
яких інших авторів, які аналізують мову кондакарних творів. З огляду на наяв-
ність зазначених наукових робіт, у своїх дослідженнях ми звертаємо увагу саме 
на поетичне (якщо зважати на аналіз теонімо-поетонімів, то поетико-
богословське) мовлення Романа Мелода. Проте у цій статті хотілося б зупинитися 
також на проблемі семітизмів у мові творів аналізованого автора. 

П.Маас, відштовхуючись від текста гімну на честь преподобного Романа, де про 
останнього говориться, що його "g°now m'n §j ÑEbra¤vn", а також звертаючи увагу 
на факт, що Роман у своїх творах ніколи не чинить нападок на іудаїзм, приходить 
до висновку: автор кондаків єврейського походження. Лінгвістично обґрунтовуючи 
думку П.Мааса, К.Трипаніс вказує на неабияку кількість семітизмів у грецькій мові 
Романа Мелода [Maas-Trypanis 1963, XVIII-XIX]. Варто навести деякі приклади 
помічених нами семитизмів: 

 використання efiw з предикатом замість номінативу або прямого акузативу: 
efiw ¶rga pro°bhsan (перший кондак "На Йосифа", ікос 29, вірш 1; п'ятий Пасха-
льний кондак, ікос 21, вірш 2); 

 …w, що вживається разом із підметом: …w yeÚw d'  tå  pãnta  §p¤stamai 
(другий кондак "На воскресіння Лазаря", ікос 5, вірш 4); 

 uflÒw використовується в метафоричному значенні: oÈk ±p¤stanto  ofl toË 
ceÊdouw uflo¤ (кондак "На вхід в Єрусалим", ікос 5, вірш 2; кондак "На Ноя", ікос 8, 
вірш 2); 

 genetivus partitivus є еквівалентом суперлятива: proskunoËmen  ßna ëgion 
èg¤vn (кондак "На Богоявлення", ікос 9, вірш 8; другий кондак "На Йосифа", ікос 1, 
вірш 6); 

 §n як dativus instrumenti, modi, causae: §n går énom¤aiw ka‹ §n  èmart¤aiw §m' 
§k¤sshsen ≤ mÆthr mou (другий кондак "На воскресіння Лазаря", ікос 17, вірш 2; 
кондак "На Страсті Христові", ікос15, вірш 6; перший кондак "На Йосифа", ікос 4, 
вірш 7; шостий Пасхальний кондак, ікос 24, вірш 6); 

 перифрази з prÒsvpon, xe¤r, stÒma: tÚ prÒsvpÒn sou fide›n  metå parrhs¤aw 
(четвертий кондак "На воскресіння", ікос 20, вірш 5; кондак "На піст", ікос 3, вірш 
4; кондак "На землетрус", ікос 17, вірш 8); 
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 пропуск означеного артикля перед іменниками, які керують родовим відмін-
ком: èg¤vn s≈mata, dika¤vn tãgmata (кондак "На перемогу Хреста", ікос 14, 
вірш 5, ікос 16, вірш 7; перший Пасхальний кондак, ікос 10, вірш 8); 

 вживання cuxÆ у персоніфікованому значенні: T¤ =&yume›w,  tapeinÆ mou 
cuxÆ (кондак "На Усікновіння Іоанна Предтечі", ікос 13, вірш 2; другий кондак "На 
десять дів", ікос 1, вірш 1); 

 §n t“ + infinitivus = "впродовж", "крізь": sÁ e‰ §n t“ pãsxein  ka‹ §n t“ mØ 
pãsxein (кондак "На Марію біля Хреста", ікос 17, вірш 7; кондак "На розп'яття", 
ікос 14, вірш 5; кондак "На П'ятидесятницю", ікос 1, вірш 2); 

 численні дієприкметникові переклади єврейської конструкції infinitivus 
absolutus: oÈk ±spãsv filÆsaw, katafiloËsa me krãzei (кондак "На зцілення 
прокаженого", ікос 6, вірш 1; кондак "На блудницю", ікос 15, вірш 9); 

 узгодження (скоординованість) питань: t¤ går kalÚn oÈk e‰xew; t¤now d' oÈ 
mete›xew; t¤now pot' épe›xew; (кондак "На Іуду", ікос 15, вірш 7; кондак "На зре-
чення Петра", ікос 4, вірш 2; другий кондак "На десять дів", ікос 1, вірші 2-3); 

 розташування дієслова на першому місці в реченні: n¤ptei  tØn  pl¤nyon ≤ 
yãlassa (кондак "На Іуду", ікос 8, вірш 1; кондак "На зречення Петра", ікос 11, 
вірш 1; перший Пасхальний кондак, ікос 1, вірш 7); 

 parallelismus membrorum: nËn sou §fãnh tÚ êplhston,  nËn  §faner≈yh tÚ 
ékÒreston (кондак "На Іуду", ікос 15, вірш 1; другий кондак "На Йосифа", ікос 17, 
вірш 4; другий кондак "На сорок мучеників", ікос 2, вірш 9; кондак "На всіх свя-
тих", ікос 5, вірш 1); 

 тавтологія: mnÆsyhti, filãnyrvpe, p«w toË ye¤ou sou  =Æmatow  ≥kousan  
ka‹ oÈ parÆkousan (кондак "На Вознесіння", ікос 6, вірш 3; кондак "На всіх свя-
тих", ікос 13, вірш 10). 

На підставі докладно проведеного дослідження К.Мітсакіс поділяє усі семітиз-
ми, які зустрічаються у Романа на: а) реальні семітизми (більшість із них походять 
із Септуагінти або текстів Нового Завіту; б) вірогідні семітизми (їхнє виникнення 
пояснюється деякими мовними явищами, характерними для класичної і нехристи-
янської елліністичної літератури, які стали вживаними у більш пізній період через 
вплив на них відповідних семітських мовних конструкцій; в) сумнівні семітизми 
[Mitsakis 1967, 2-3]. Проте, цей же ж автор зазначає: оскільки часто надзвичайно 
непросто визначити, де семітизми у Романа реальні, а де сумнівні, то сама кількість 
останніх у Романових кондаках має свідчити про його походження. Із цим важко 
погодитися: семітська "спадщина" у творах Солодкоспівця може бути просто озна-
кою його неабиякої обізнаності у біблійній і теологічній літературі, яка на той час 
активно перекладалася грекою з інших семітських мов і, звичайно, справляла свій 
вплив на літературне візантійське койне [Sowa 1998, 323-324]. Таке пояснення, не-
зважаючи на його простоту, можна вважати більш вірогідним. 
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В статье рассматривается употребление семитизмов в поэтическом языке Романа Мелода в 
связи со спецификой языковой ситуации в Византии. Автор приводит примеры употребления семи-
тизмов, подразделяя их на реальные, вероятные и сомнительные. Несмотря на это утверждается, 
что Роман даёт прекрасную картину византийского койне периода Юстиниана. 

Ключевые слова: языковая ситуация, поэтический язык, литературное византийское койне, се-
митизмы. 

 
The article deals with the usage of semitisms in Romanos the Melodist's poetic language in connection 

with the specific language situation in Byzantine. The author gives the examples of the semitisms' usage 
dividing them into real, probable and dubious. In spite of this the author states that Romanos provides a 
beautiful vision of Byzantine literary koine of Justinian's period. 

Key words: language situation, poetic language, Byzantine literary koine, semitisms. 
 

Література: 
1. Семчинський С.В. Загальне мовознавство / Станислав Володимирович Семчинський. – К.: ОКО, 

1996. – 351 с. 
2. Славятинская М.Н. Учебник древнегреческого языка: Изд. 2-е, исправленное и дополненное  

/ Марина Николаевна Славятинская. – М.: Филоматис, 2003. – 462 с.  
3. Blass-Debrunner-Funk A Greek Grammar of the New Testament and other early Christian Literature  

/ А. Blass-Debrunner-Funk. – Cambridge, 1961. 
4. Mitsakis K. The Language of Romanos the Melodist / К. Mitsakis. – C.H. Beck'sche Verlagsbuch-

handlung, Munchen, 1967. 
5. Mitsakis K. The Vocabulary of Romanos the Melodist. Glotta 43 / К. Mitsakis – 1965. 
6. Sancti Romani Melodi Cantica. Ed. by P. Maas and K. Trypanis. Vol. 1: Cantica Genuina. Oxford, 

1963. – P. XVIII-XIX. 
7. Sowa W. Sw. Romanos Melodos – Hymnos Akathistos // Vox Patrum. Rok XVII. Redakcja 

wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 1998. – pp. 323-324. 
8. Wellesz E. A History of Byzantine Music and Hymnography. 2nd edition / А. Wellesz. – Oxford, 1961. 

– P. 182. 



УДК: 811.1:81'373 
 

ДЕРИВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ І.-Є. SOL*- В ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ 
 

Козлова Тетяна Олегівна, 
канд. філол. наук, доц. 

Запорізький національний університет 
 

Стаття має за мету аналіз структури та семантичного розвитку похідних від і.-є. кореня sol*- в 
латинській мові, що дозволяє простежити смислові трансформації генетично первісного етимону в 
одному із хронологічних та лінгвокультурних вимірів його актуалізації.  

Ключові слова: праіндоєвропейський корінь, етимологічний етимон, семантична та словотворча 
деривація. 

 
1. Вступні зауваження. В сучасній лінгвістиці актуальності не втрачають про-

блеми дослідження картин світу в їх специфіці та взаємодії [Цивьян 1990], [Логичес-
кий 1991; 1999 ін.], [Булыгина 1997], [Славянское 1999], [Вежбицкая 2001], [Голу-
бовська 2004]. Особливу увагу привертають питання еволюції та вербалізації знань 
про світ. Саме тому науковці постійно звертаються до багатоаспектного аналізу мов-
них прошарків, що співвідносяться з діахронією різної глибини [Гамкрелидзе 1984], 
[Общая 1989], [Гринцер 1991], [Проскурин 1991], [Бенвенист 1995], [Маковский 
1996], [Топорова 1996(а)], [Топорова 1996 (б)], [Черниш 2003], [Очерки 2005].  

Картини світу не є хаотичними утвореннями, а становлять системи, мають "вну-
трішню" та "зовнішню" історію, культурно обумовлену конфігурацію. Проте фор-
мування картин (моделей) світу ґрунтується на універсальному принципі опозицій-
ності (верх/ низ, зовнішній/ внутрішній, свій/ чужий ін.). Залишаючись актуальни-
ми на сучасному етапі, різноманітні семантичні протиставлення мають архаїчний 
характер (див. [Козлова 2004], [Козлова 2005], [Козлова 2008], [Козлова 2009 (а)]). 
Такими протиставленнями, що реалізуються як в архаїчних етимонах, так і в похід-
них є, наприклад, "цілий/ нецілий", "здоровий/ хворий" [Очерки 2005, 189 – 242].  

Мета цієї статті полягає у вивченні дериваційної активності і.-є. sol*- в латин-
ській мові та виявленні смислових трансформацій генетично первісного етимону. 
Об'єкт дослідження: континуанти праіндоєвропейського кореня sol*- в латинській 
мові. Предмет: структурно-семантичні особливості дериватів. Матеріалом слугу-
вали біля 60 лексичних одиниць, відібрані з авторитетних лексикографічних дже-
рел [AHID 1993], [OED 2004], [Фасмер 2007], [Дворецкий 2008] та ін. 

2. І.-є. sol/ə*- та його продовження в латинській мові. Індоєвропейські мови 
мають розвинену систему позначень, які співвідносяться з ідеєю цілісності. Значна 
кількість лексичних одиниць є прямими та опосередкованими рефлексами і.-є. ко-
ренів kailo*- "whole, uninjured; of good omen" та sol*-/solə*- "whole". Продуктив-
ність kailo*- та sol*- етимологічно неізольована. Дослідниками визнана надійність 
германо-балто-слов'янської ізоглоси від kailo*- [Очерки 2005, 224]. Від етимону і.-є. 
sol*- спостерігаємо формування численних дериватів в латинській (див. нижче), 
французькій (salubre, sauver, salut, salutaire, salutation, salutiste ін.), іспанській 
(salubre, salubridad, salud, saludable, saludador, saludar, saludarse, saludo, salva, sano 
y salvo), італійській (salutare, salubre, salvare, salvarsi, sano e salvo, saluto, a salve 
ін.), португальській (salude, solemne ін.) мовах. Континуантами і.-є. sol*- є також гр. 
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holos/ oulos "whole, entire, altogether", to holon "the universe", санскр. sárvas "whole", 
sarpís "clarified butter", албан. <gacu>alpe "butter" ін.  

Словотворча продуктивність є характерною і для одиниць, що ввійшли до скла-
ду англійської мови в якості запозичень із латинської (solid, consolidate, catholic, 
solicitous, solemn, salute, safe, salvage, salvo, save ін.). Культурними контактами та 
процесами інтернаціоналізації лексики спричинені продовження в інших мовах 
(нім. Salbei, Muskatellersalbei, Salbeiöl, Ehrensalve, Salut, salutieren; шв. salút, salu-
téra, sálva, sálvelse, sálvelsefull, salvia; рос. салют, салютировать, салютовать, со-
лидарный, солидный, шалфей; укр. салют, салютувати, сальвінія, сальварсан ін.). 

І.-є. корінь *sol- відбивається в латинській мові у вигляді похідних від різних ва-
ріацій етимону [AHID 1993, 1616]: 

(1) basic form *sol- >  
(1.1) suffixed form *sol-ido- > solidus "solid";  
(1.2.) geminated form *soll-o- > (1.2.1) sollus "whole, entire, unbroken"; geminated 

form *soll-o- > (1.2.2) sollemnis "celebrated at fixed dates, established, religious"; 
(2) variant form *solə- >  
(2.1) suffixed zero-grade form *slə-u-> *sal-u- > salūs "health, a whole or sound con-

dition";  
(2.2) suffixed zero-grade form *sļə-wo- > *sala-wo- > salvus "whole, safe, healthy, 

uninjured". 
В кількісному відношенні дієслівні та адвербіальні похідні (див. рис. 1) значно 

поступаються іменникам (42%) та прикметникам (23%). Даний факт свідчить про 
актуальність носія ознаки або якості, а також безпосередньо якості, ознаки, стану: 
solidus, a, um "щільний, твердий, міцний", solidum, ī "щільна речовина", soliditās, 
ātis "щільність, твердість", solus, a, um "цілий, повний", sollicitus, a, um "схвильова-
ний, неспинний", sollicitūdo, inis "безперервність, коливання, трясіння", sollemnis, e 
"той, який святкують урочисто, щорічне свято", sollemne, is "свято, святкування, 
звичай", sollemnitās, ātis "свято", salūtātio, ōnis "вітання", salūs, ūtis "здоров'я", 
salvus, a, um "здоровий", salūbrītās, ātis "цілющість" т. ін.  

За своєю морфологічною будовою латинські континуанти і.-є. sol- в абсолютній 
більшості представлені простими словами, утвореними засобом суфіксації. Проду-
ктивними виявилися наступні моделі:  

 R + -tās – іменники, що позначають стан та якість (soliditās, sollemnittās, salū-
britās);  

 R + -tor, trīx – агентиви (solicitātor, salvificator, salvator, salutificator, salūtātor, 
salūtatrix);  

 R + -tiō – назви дій, що відбуваються, прогресують (solidātio, sollicitātio, 
salvātio, salūtātio);  

 R + -ium – іменники, що позначають місце, в якому об'єкти наявні у великій 
кількості (salūtātōrium);  

 R + -mentum, -men – іменники, що позначають засіб, носія або результат дії 
(solidāmen, solidāmentum);  

 R + -tia, -ia – позначення якості, ознаки (sollertia, salvia);  
 R + -tus, -ātus – іменники, що позначають результат дії (callibātus);  
 R + -tūdō – абстрактні поняття (sollicittūdō). 
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Рис. 1. Рефлекси і.-є. *sol/ə- в латинській мові та їх словотворчі деривати 
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Прикметники, які походять від іменників, мають релятивне значення "такий, 
який пов'язаний з…" – R + -āris (salūtāris "корисний для здоров'я"), або містять в 
своїй семантиці аугментативну сему (sollistimus "повний, цілковитий, чистий"). 
Значення ж відприкметникових дериватів інкорпорують семантичний компонент 
"придатний, здібний до…" (salūbris, salūber "цілющий, корисний для здоров'я; доб-
рий, вірний, правильний; повчальний, напутливий"). Прислівникові деривати нечи-
сленні (sollerter, sollemniter, solidē, solicitē, salvē).  

Серед дієслівних похідних спостерігаємо чітко виражену диференціацію перехі-
дності/ неперехідності: 

 база деривації salvus, a, um "цілий, неушкоджений" > ПЕРЕХІДНЕ ДЕНО-
МІНАТИВНЕ ДІЄСЛОВО salvo, āvī, ātum, āre "рятувати, визволяти" > ПЕРЕХІД-
НЕ ДІЄСЛОВО (Intensive) salūto, āvī, ātum, āre "вітати, бажати здоров'я, називати"; 
ПЕРЕХІДНЕ ДІЄСЛОВО salvi-fico -, -, āre "рятувати, визволяти"; 

 база деривації salvus, a, um "цілий, неушкоджений" > НЕПЕРЕХІДНЕ ДЕ-
НОМІНАТИВНЕ ДІЄСЛОВО salveо, -, -, ēre "бути живим та здоровим; добре почу-
ватися" > НЕПЕРЕХІДНЕ ДІЄСЛОВО (Imperative) Salve!; 

 база деривації solidus, a, um "щільний" > ПЕРЕХІДНЕ ДЕНОМІНАТИВНЕ 
ДІЄСЛОВО solido, āvī, ātum, āre "ущільнювати";  

 база деривації solidus, a, um "щільний" > НЕПЕРЕХІДНЕ ДЕНОМІНАТИВНЕ 
ДІЄСЛОВО solidesco, -, -, ēre "твердішати, ущільнюватися"; 

 база деривації sollemnis, e "той, який святкують урочисто, щорічне свято" > 
ПЕРЕХІДНЕ ДЕНОМІНАТИВНЕ ДІЄСЛОВО sollemnizo, -, -, āre "урочисто святку-
вати"; 

 база деривації sollus+cieo > sollicitus, a, um "схвильований, неспинний" > ПЕ-
РЕХІДНЕ ДЕНОМІНАТИВНЕ ДІЄСЛОВО sollicito āvī, ātum, āre "трясти, розбур-
хувати". 

У двокомпонентних композитах перший елемент, дериват від і.-є. sol-, виконує 
роль модифікатора основного значення, вираженого другим елементом. Незалежно 
від частиномовної приналежності ядерного елементу, результативний композит є 
позначенням ознаки, якості або їх носія, іншими словами – максимально позбавле-
ний акціональної семи: 

 Adj + N > N ([sollus "цілий"+ ferrum "залізо, інструмент"] > sollifereum, ī 
"спис, зроблений із чистого залізa"); Adj + N > Adj ([solǐdus "щільний, твердий" + 
pēs "нога, копито"] > solidipēs, pedis "однокопитний"; [salus "здоровий" + gerulus 
"рознощик"] > salūtigerulus, a, um "такий, що передає вітання"; [sollus "цілий" + ars 
"ремесло"] > sollers, ertis "умілий, плодючий, плідний"); 

 Adj + V > Adj ([sollus "цілий" + cieo "викликати рух, збуджувати, коливати"] 
> sollicitus, a, um "схвильований, неспинний"); N + V > Adj ([salus "здоров'я" + fero 
"нести, піднімати, підносити, вести, показувати"] > salūtifer, fera, ferum "такий, що 
дає здоров'я"; N + V > N ([salus "здоров'я " + gero "нести, тягнути в собі, породжу-
вати"] > salūtiger, gerī "той, що приносить спасіння, рятівник"). 

3. Семантична структура континуантів і.-є. *sol-/*solə- в латинській мові. 
З метою виявлення семантичних трансформацій, яких зазнав в латинській мові ге-
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нетично первісний етимон і.-є. *sol-/*solə- "цілий", було сконструйовано концепту-
альну матрицю – формульну версію, вихідний зміст актуалізованих значень та їх 
варіацій [див. докладніше Козлова 2009 (б), 109]: 

/НЕУШКОДЖЕНИЙ, ДОБРИЙ/ + /ТОЙ, ЩО ПРИНОСИТЬ ДОБРО/ =  
/ЦІЛИЙ, ПОЗБАВЛЕНИЙ БУДЬ-ЯКОГО УШКОДЖЕННЯ, ДЕФЕКТУ, ВАДИ/. 
Семантична рефлексація інваріанту 'цілий, позбавлений будь-якого ушкоджен-

ня, дефекту, вади' в латинській мові виявилася варіативною за рахунок полісеман-
тичного характеру дериватів. Результати систематизації значень континуантів 
*sol/ə- в латинській мові дозволяють спостерігати надзвичайну актуальність для 
мовців таких ознак цілого, як 'константність, повторюваність, багаторазовість, кон-
тинуальність, каузальність' (рис. 2).  

 
НЕУШКОДЖЕНИЙ, ДОБРИЙ 
'константність' 'повторюва-
ність' 'континуальність' 

*sol/ə- 
"цілий, позбавлений 
будь-якого ушкоджен-
ня, дефекту, вади" 

ТОЙ, ЩО ПРИНОСИТЬ ДОБРО 
'багаторазовість' 
'каузальність' 

solidus 
"щільний, масивний"; 
"твердий, міцний, надійний"; 
"повний, увесь" 
 
salvus 
"неушкоджений, 
збережений"; 
"неторканий, цнотливий, не-
розбещений"; 
"непорушний, клятвений" 

 
sollus 
"цілий, повний" 

 sollemnis 
"той, що святкують щорічно"; 
"урочистий"; "священний"; "зага-
льноприйнятий, встановлений, 
звичайний" 
 
salūs 
"здоров'я, добро"; 
"сприятливість"; 
"спасіння, визволення"; 
"визволитель"; 
"можливість, засіб визволення"; 
'привіт, привітання"; 
"радість" 

 
Рис. 2. Семантичний розвиток латинських рефлексів і.-є. *sol/ə- 

 
Результати аналізу семантичного розвитку дериватів sol/ə- "цілий " в латинській 

мові уможливлюють виявлення різноманітних семантичних ліній: 
 серед іменників – (1) щільна, речовина; укріплення, щільність, ущільнення, 

згущення; щільність, твердість; (2) тверда субстанція, тверда земля; (3) основа, 
опора, підпора; (4) ціла, повна сума, капітал; (5) щось однорідне; з однорідної речо-
вини, матеріалу; (6) хвилювання, турбота; (7) піклування, зобов'язання; (8) підбу-
рювач, руйнівник; підбурювання; (9) спокуса; (10) майстерність; винахідливість; 
(11) хитрість; дотепність; (12) урочиста подія, свято; (13) форма, формальність; (14) 
звичай, (15) жертва; (16) здоров'я, здоровий стан; (17) лікар; ліки, спасіння; цілюще 
джерело; (18) благодійність, цілющість, (19) благо; добробут; (20) здоровий харак-
тер; (21) рятування; збереження життя; рятівник; можливість, засіб рятування; (22) 
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вітання; повага, шана; (23) вітання, прощання; (24) гонець, який передає вітання; 
(25) той, хто прийшов з офіційним візитом, візитер; натовп візитерів; відвідування, 
візит; (26) зал, приміщення для прийому гостей;  

 серед прикметників – (1) щільний, твердий; (2) міцний; (3) масивний; (4) на-
дійний, стійкий; (5) справжній, дійсний; істинний; (6) повний, цілий, весь; (7) су-
цільний, безперервний; (8) цілковитий, чистісінький; (9) великий, надмірний (про 
кількість); (10) однокопитний; (11) холостий; (12) благодійний; (13) схвильований; 
(14) безперервний; (15) такий, що відчуває страх; (16) такий, що викликає занепо-
коєння, турботу; (17) боязкий, несміливий; (18) уважний; нашорошений; (19) впра-
вний, вмілий; (20) дотепний, хитрий; (21) складний, хитромудрий; (22) умілий, 
вправний, майстерний, витончений; (23) плодючий, плідний; (24) плодючий, родю-
чий; (25) щорічний; (26) святковий, урочистий; (27) встановлений, загальноприйня-
тий; (28) звичайний; (29) цілий, неушкоджений; (30) неторканий, непочатий; (31) 
цнотливий, незайманий; (32) вірний, добропорядний; (33) цнотливий, чесний; (34) 
благополучний, щасливий; сприятливий; (34) поважний; 

 в групі дієслівних дериватів – (1) ущільнювати; укріпляти; (2) ущільнювати-
ся; твердіти; (3) скріпляти; зрощувати; (4) зростатися; (5) трясти, коливати; (6) роз-
пушувати, орати, борознити; (7) брязкати, ударяти; (8) збуджувати; (9) гнати, пере-
слідувати; (10) послабити; (11) порушити, розхитати; (12) турбувати, обтяжувати, 
засмучувати; (13) спокушати, зваблювати; (14) схиляти, умовляти; (15) запрошува-
ти; (16) урочисто святкувати; (17) рятувати, визволяти; (18) бути здоровим, добре 
почуватися; (19) передавати вітання, вітати; (20) здорові були (будьте)! (21) проща-
тися; (22) вітати, величати; (23) вітати зі святом; (24) приходити з візитом; (25) за-
свідчити/ висловити свою пошану; (26) шанувати, поважати; 

 в групі похідних прислівників – (1) міцно; (2) щільно, без пустоти, отвору; (3) 
добре; цілком; міцно, ґрунтовно; (4) схвильовано, збуджено, збентежено; (5) рете-
льно, дбайливо; (6) майстерно, вправно; (7) хитромудро, дотепно; (8) урочисто; (9) 
звичайним засобом; як встановлено; (10) із дотриманням норм; (11) корисно для 
здоров'я; (12) розумно, розсудливо, тверезо. 

Таким чином, вербалізованими виявилися перш за все фізичні смисли, хоча на-
явні і чіткі кореляції з інтелектуальною, психічною, соціальною сферами тощо.  

Приймаючи до уваги результати власних розвідок [Козлова 2009 (б)], [Козлова 
2009 (в)], а також [Очерки 2005, 224-242], можна прогнозувати інваріантність таких 
диференційних ознак ЦІЛІСНОСТІ, як 'фізичне здоров'я', 'духовне здоров'я, цнот-
ливість, чесність', 'психічне здоров'я, ясність розуму', 'твердість, щільність', 'однорі-
дність, неподільність, неушкодженість', 'повний, весь, без залишку', 'істинний, пра-
вдивий, справжній', 'добро, добрий знак, вдача', 'цілющість', 'захист, рятування', 
'привітання, прощання', 'клятва, вірність', 'свято, святкування', 'святий, священний', 
'аугментативне прирощення (надмірна кількість, величезний розмір)'. 

Ідіоетнічні семантичні кореляти пов'язані з концептуальною ознакою 'незакріп-
лений, незв'язаний, незжатий, надто вільний' і вербалізовані за рахунок похідних 
від sollus a, um "цілий, повний" та його деривата sollers, ertis "вправний, вмілий": 
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 sollicitūdo, inis f, sollicitātio, ōnis f 'хвилювання, турбота; збудження, збенте-
ження'; 

 sollicitūdo, inis f 'піклування, зобов'язання'; sollicitē 'ретельно, дбайливо'; 
 solicitātor, ōris m 'підбурювач, руйнівник;  
 sollertia, ae f 'майстерність, винахідливість', 'хитрість, дотепність'; sollers, ertis 

'вправний, вмілий'; 'складний, хитромудрий'; 'умілий, вправний, майстерний, вито-
нчений'; 'плодючий, плідний'; 'плодючий, родючий'; 

 solido, avī, ātum, āre 'скріпляти, зрощувати'; 'зростатися'; 
 sollemne, is n 'жертви';  
 caelebs 'холостий';  
 sollicitus, a, um 'такий, що відчуває страх'; 'такий, що викликає занепокоєння, 

турботу'; 'боязкий, несміливий'; 'уважний, нашорошений';  
 sollicito, āvī, ātum, āre 'трясти, коливати'; 'розпушувати, орати, борознити'; 

'брязкати, ударяти'; 'збуджувати'; 'гнати, переслідувати'; 'послабити'; 'порушити, 
розхитати'; 'турбувати, обтяжувати, засмучувати'; 'спокушати, зваблювати'; 'схиля-
ти, умовляти'. 

Очевидно, що зазначені унікалії умотивовані акцентуацією мовців на таких уні-
версальних когнітивних ознаках ЦІЛОГО, як 'одиничність, відокремленість, авто-
номність, надзвичайність, винятковість, індивідуальність, однорідність'. Логіка лю-
дини створює універсальне підґрунтя для осмислення ЦІЛОГО як сукупності еле-
ментів, що становлять складний об'єкт, який одночасно осмислюється і як цільно-
роздільна єдність, і як цільно-роздільна множинність (континуальна дискретність 
vs дискретна континуальність).  

4. Висновки. Узагальнюючи вищевикладений матеріал, слід вказати на те, що 
ідея ЦІЛОГО в архаїчний латиномовній культурі сягає багатоаспектної концептуа-
лізації, що спричинило її активну вербалізацію, формування значної кількості ре-
презентантів, утворених за рахунок активності та продуктивності прямих рефлексів 
і.-є. кореня sol*-, їх словотворчих та семантичних дериватів. 

Важливо звернути увагу на той факт, що в різних лінгвокультурних контекстах 
домінантними виявляються різні смисли. Якщо, наприклад, в архаїчному англосак-
сонському лінгвокультурному комплексі найбільшої значущості набувають матері-
альні та соціальні (релігійні) смисли, і цілісність, перш за все, асоціюється з недо-
торканістю, то давньоісландська лінгвокультура надає перевагу правовій, захисній 
сфері, і цілісність наближається до відкритості, доброзичливості, везіння. Давньо-
руська ж лінгвокультура тяжіє до гармонізації матеріальної та духовної сфер при 
домінуючій ролі останньої [див. Козлова 2009 (б)]. Модель світу, що збудована за-
собами латинської мови, більшою мірою відбиває антиномічність концептуалізації 
універсального поняття, що розглядається. Зсув акцентів, центрів уваги носіїв різ-
них лінгвокультур свідчить про безмежні креативні здібності мовців, що виявля-
ються у процесах пізнання та вербального конструювання світу.  

Подальші розвідки спрямовані на порівняльний аналіз варіантних конфігурацій 
ідеї ЦІЛОГО і націлені на виявлення міри лінгвокультурної девіації від інваріант-
ного архаїчного індоєвропейського етимону.  
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В статье представлен анализ структуры и семантического развития в латинском языке произ-
водных от праиндоевропейского корня sol*-. Выявленные особенности позволяют проследить смыс-
ловые трансформации генетически первичного этимона, протекающие в одном из хронологических и 
лингвокультурных измерений его актуализации.  

Ключевые слова: праиндоевропейский корень, этимологический этимон, семантическая и слово-
образовательная деривация. 

 
This article deals with the structure and meaning of the Proto-Indo-European root sol/ə*- reflexes and 

their derivatives in Latin. It is a part of a larger work which explores etymological etymon modifications in 
different cultural and historical environments.  

Key-words: Proto-Indo-European root, etymological etymon, semantic derivation, word-formation. 
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В статье предлагается синхронное описание латинской глагольной морфонологии: набор морфоноло-

гических моделей, их фонетическая репрезентация и лексическая база. Уточняется классификация глаго-
лов 3-го спряжения. Анализируется соотношение синхронного состояния системы с ее диахронией.  
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Считается, что звуковые чередования не играют заметной роли в системе латин-

ского языка [Малинаускене 2001, 79]. Действительно, данный материал количест-
венно невелик и представлен только в нерегулярных парадигмах (кроме фонетиче-
ски обусловленного позиционного варьирования согласных). Он достаточно под-
робно изучен и описан в научных грамматиках, но грамматиках, главным образом, 
исторических [Тронский 1960]. Синхронное описание латинской морфонологии в 
классическом языкознании отсутствует, что обусловливает актуальность заявлен-
ной темы и научную новизну исследования. Предметом данной статьи является 
систематизация морфонологических явлений, имеющих место в латинском гла-
гольном словоизменении (объект исследования), и сопоставление его с незначи-
тельным по объему материалом словообразовательной глагольной морфонологии. 
Статья является фрагментом сделанного нами описания морфонологии классиче-
ских языков, результаты которого частично опубликованы в [Данилина 2007, 2009]. 
Полученные выводы могут служить материалом для типологических исследований 
в области морфонологии, что и является конечной целью нашего исследования.  

Общеизвестно, что латинский глагол обладает тремя словоизменительными ос-
новами: инфектной, перфектной и супинной. С точки зрения грамматики эти осно-
вы различаются формообразующими суффиксами и валентностью по отношению к 
наборам флексий. Собственно грамматические способы образования глагольных 
основ могут сопровождаться морфонологическими: чередованиями гласных и со-
гласных, а также инфиксацией. 

Следовательно, как морфонологически значимые в латинском языке выступают 
грамматические категории вида (инфект / перфект) и субстантивности (спрягаемые 
формы / супин). Особенности их фонетической реализации формируют систему из 
трех морфонологических позиций, каждая из которых может иметь собственный 
репрезентант, противопоставляя одну из основ парадигмы другим. Данная система 
позиций свойственна, главным образом, вокальной морфонологии. Консонантная 
морфонология противопоставляет инфект перфекту и супину, совпадающим в от-
ношении состава согласных фонем корня. 

Описываемые историческими грамматиками звуковые чередования могут реали-
зоваться в четырех морфонологических моделях. 



Данилина Н. И. 

 

 257

Модель 1 инфект + супин / перфект 
a/e capio, captum / cepi (глаголы ago, parco, capio, pario, facio, jacio, fallo) 
a/i cado, casurus / cecidi (глаголы cado, cano, tango, pango) 
Примечание. В данных рядах супинный альтернант совпадает с презенсным по 

качеству, но может отличаться количеством [Тронский 1960, 278]. Например, ă/ē/ā 
(ago / egi / actum, так же pango, tango). Однако поскольку условия долготы супинно-
го альтернанта определяются как фонетически позиционные [Тронский 1960, 96], 
соответствующие альтернационные ряды можно считать двухчленными. 

ae/i caedo, caesum / cecidi  
ĭ/ī sĭno, sĭtum / sīvi  
ă/ā lăvo, lăutum / lāvi (глаголы глаголы lavo, caveo, faveo) 
Модель 2 инфект / перфект + супин 
i/e sido / sedi, sessum; accipio / accepi, acceptum (глагол sido, производные от -lacio, 

-apiscor, -fateor, от глаголов модели № 1 ряда a/e, от глаголов модели № 2 ряда ĕ/ē) 
er/re cerno / crevi, cretum (глаголы cerno, sperno) 
er/ra sterno / stravi, stratum 
er/ri tero / trivi, tritum 
∅/e gigno / genui, genitum 
e/u pello / pepuli, pulsum (глаголы pello, percello) 
ĕ/ē ĕmo / ēmi, e mptum (глаголы edo, emo, lego, premo, rego, specio, sedeo, tego, 

veho, venio) 
ŏ/ō fŏdio / fōdi, fōssum (глаголы foveo, voveo, moveo, fodio) 
ĭ/ī vĭdeo / vīdi, vīsum (глаголы divido, relinquo, vinco, video) 
ŭ/ū fŭndo /fūdi, fūsum (глаголы fugio, fundo, rumpo, juvo) 
ă/ā trăho /trāxi, trāctum (глаголы traho, scabo) 
Примечание. Префиксальные производные от бесприставочных глаголов данной 

модели также относятся к данной модели. 
Модель 3 инфект + перфект / супин 
i/a attingo / attigi / attactum (производные от глаголов tango, cado)  
i/e concino, concinui / concentum; contineo, continui / contentum; corripio / corripui / 

correptum (производные от глаголов cano, rapio, teneo) 
i/u assilio, assilui / assultum  
ī/ĭ dīco, dīxi / dĭctum 
e/u vello, velli / vulsum 
o/u colo, colui /cultum 
Модель 4 инфект / перфект / супин 
i/e/a abigo / abegi / abactum (производные от глаголов ago, frango, pango) 
ĕ/ē/a sĕro / sēvi / satum (глагол sero и, возможно, отложительный reor) 
Обобщим материал в форме таблицы. 
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Таблица  1 .  Вокальные морфонологические модели в латинском языке 
 

модель схема 
число  

альтернационных 
рядов 

число 
корней генезис чередования 

1 Inf+Sup/Pf 5 16 аблаут, сужение гласных срединных 
слогов 

2 Inf/Pf+Sup 11 40 аблаут, сужение гласных срединных 
слогов 

3 Inf+Pf/Sup 6 9 аблаут, сужение гласных срединных 
слогов 

4 Inf/Pf/ Sup 2 4 аблаут, сужение гласных срединных 
слогов 

всего 4  24 69  
  14 54 аблаут 
  10 18 сужение гласных срединных слогов 

 
При учете фактов индоевропейского или же собственно латинского происхож-

дения каждого из чередований, полученная система моделей дает основания спрое-
цировать морфонологическую диахронию на синхронную ось. Несмотря на то, что 
ни одна из моделей не связана жестко с тем или иным явлением исторической фо-
нетики латинского языка, такая зависимость может быть установлена в качестве 
тенденции. В модели № 2 преобладают ряды чередований индоевропейского про-
исхождения, построенные на количественном аблауте или дивергенции слоговых 
сонорных. Модель № 3, напротив, содержит преимущественно ряды, базирующие-
ся на чередованиях собственно латинского происхождения (сужение гласных в не-
начальных слогах). Альтернационные ряды модели № 4 являются трехчленными, а 
ряд i/e/a по происхождению его составляющих – единственным в латинской мор-
фонологии гетерогенным (построен на сочетании двух чередований: индоевропей-
ского а/е и собственно латинского a/i). Модель № 1 содержит разные по происхож-
дению гомогенные ряды: аблаутные и собственно латинские.  

Специфика латинской вокальной морфонологии состоит в том, что исторически 
она сформирована, главным образом, не регрессивными процессами (влиянием фо-
нологического состава суффикса на вокализм и консонантизм корня, что имело ме-
сто, например, в древнегреческом, русском, польском языках), а прогрессивным – 
закономерностями изменения гласных в срединных слогах, каковыми становились 
начальные слоги бесприставочных глаголов при образовании префиксальных про-
изводных. В результате для латинского языка оказалась возможной и характерной 
принадлежность однокоренных глаголов с приставками и без таковых к разным 
морфонологическим моделям (что, кстати, снижает информативность графы "число 
корней" в вышеприведенной таблице). 

Учитывая данную особенность латинского языка, можно предложить следую-
щую морфонологическую классификацию латинских глаголов. 
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Класс 1. Глаголы без вокальных чередований 
Класс 2. Глаголы с вокальными чередованиями в корне 
Подкласс 2.1. Префиксальноиррелевантные глаголы (вокализм однокоренных 

приставочных и бесприставочных глаголов совпадает) 
Группа 2.1.А. Морфонологическая модель 2-r 
Признаки: морфонологическая модель № 2, корневой перфект. Пример: fŏdio / 

fōdi, fōssum. 
Группа 2.1.B. Морфонологическая модель 2-s 
Признаки: морфонологическая модель № 2, сигматический перфект. Пример: 

trăho /trāxi, trāctum. 
Группа 2.1.C. Морфонологическая модель 2-v 
Признаки: морфонологическая модель № 2, перфект на -vi. Пример: sterno / 

stravi, stratum. 
Группа 2.1.D. Морфонологическая модель 3 
Пример: dīco, dīxi / dĭctum. 
Подкласс 2.2. Префиксальнорелевантные глаголы (вокализм однокоренных при-

ставочных и бесприставочных глаголов не совпадает) 
Группа 2.2.А. Соотношение морфонологических моделей 1/2 
Пример: capio, captum / cepi; recipio / recepi, receptum. 
Группа 2.2.В. Соотношение морфонологических моделей 1/3 
Пример: tango, tactum / tetigi; attingo, attigi / attactum. 
Группа 2.2.С. Соотношение морфонологических моделей 1/4 
Пример: ago, actum / egi; abigo / abegi / abactum. 
Отношение данной классификации к грамматическим характеристикам латин-

ского глагола двояко. С одной стороны, она ограничена рамками 3-го спряжения, 
т.к. у глаголов регулярных спряжений чередования корневых гласных наблюдают-
ся лишь в единичных случаях (6 примеров). С другой стороны, предложенная схема 
определенным образом коррелирует с классификацией глаголов по грамматиче-
ским способам образования видовых основ. Так, подкласс 2.1 делится на группы не 
только по морфонологическим моделям, но и по способам образования перфекта. 
В подклассе 2.2 дополнительным признаком выделения групп также служит способ 
образования видовых основ: глаголы группы 2.2.А имеют презенс на -io, глаголы 
группы 2.2.В – редуплицированный перфект. 

Особенность морфонологической системы латинского языка в сфере словообра-
зования заключается в том, что морфонологические позиции для корневого гласно-
го составляют положения не перед тем или иным суффиксом, а положения в начале 
слова и после приставки (любой), причем распространяется данное противопостав-
ление позиций только на основы инфекта. Фонетический генезис и хронологиче-
ские рамки возникновения чередований, функционирующих в сфере префиксаль-
ной деривации как сопутствующие показатели словообразовательных типов, обще-
известны. Базовых словообразовательных чередований всего три. Чередование a/e 
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представлено только в глаголе scando с производными, причем ни корневое а, ни 
корневое е не подвержены варьированию в словоизменительной парадигме. К базо-
вому чередованию e/i восходят охарактеризованные выше альтернационные ряды 
i/e в моделях № 2 и № 3. Остальные альтернационные ряды, наблюдаемые в пре-
фиксальных глаголах (см. выше), базируются на чередовании a/i. 

Словоизменительные морфонологические модели по отношению к словообразо-
ванию не являются однотипными. Модель № 1 представлена только бесприставоч-
ными глаголами, в модели № 3 преобладают префиксальные производные, модели 
№ 2 и № 3 включают как непроизводные, так и производные глаголы. В целом ла-
тинский язык демонстрирует уникальную для морфонологии ситуацию, когда бес-
приставочный глагол и его производные с приставками могут относиться к разным 
морфонологическим моделям, например: capio, captum / cepi (модель № 1) и recipio 
/ recepi, receptum (модель № 2); tango, tactum / tetigi (модель № 1) и attingo / attigi / 
attactum (модель № 3); rapio, rapui, raptum (гласный корня не варьирует) и corripio / 
corripui / correptum (модель № 3). 

Итак, латинская морфонология системна только на одном участке – в области 
вокализма. Морфонологическими средствами в латинском языке могут быть выра-
жены глагольные категории вида (оппозиция инфект / перфект) и субстантивности 
(оппозиция спрягаемые формы / супин). Латинский язык имеет систему из четырех 
морфонологических моделей, которая базируется на противопоставлении трех 
морфонологических позиций: инфекта, перфекта и супина. Каждая модель пред-
ставлена несколькими альтернационными рядами (всего – 20 рядов). По числу аль-
тернационных рядов и количеству глагольных корней преобладающей является 
модель № 2 (инфект / перфект + супин). Морфонологические признаки могут быть 
положены в основу классификации латинских глаголов 3-го спряжения. Диахрони-
ческую основу латинской морфонологии составляет, с одной стороны, модифици-
рованный индоевропейский количественный аблаут, с другой стороны – собствен-
но латинские фонетические процессы, из которых преобладает изменение гласных 
в срединных слогах. Генезис наблюдаемых чередований определенным образом 
соотносится с системой морфонологических моделей (модель № 2 – аблаут, модель 
№ 3 – латинские процессы, модель № 4 – гетерогенный ряд). Система морфоноло-
гических моделей в словоизменении коррелирует с составом словообразовательных 
вокальных чередований и с производностью / непроизводностью глагола. Уникаль-
ную особенность латинской вокальной морфонологии составляет возможность от-
несения бесприставочного глагола и его приставочных производных к разным 
морфонологическим моделям. 

 
Стаття містить перелік морфонологічних моделей латинської мови, які подаються з їх фонети-

чними реалізаціями (альтернаційні ряди) і лексичною базою. Виявлено кореляцію між набором син-
хронних моделей и їх діахронною основою. Запропоновано класифікацію дієслів 3-ої дієвідміни за мор-
фонологічними ознаками. Продемонстровано, що система морфонологічних моделей у словозміні 
корелює зі складом словотвірних вокальних чергувань та з похідністю / непохідністю дієслова. 

Ключевые слова: морфонология; глагол; латинский язык. 
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The article is focused on grammatical loading, phonological substratum and lexical base of the 
morphonologic phenomena in Latin. Diachronic analysis has shown correlation of synchronic models and 
their diachronic base. The morphonologic phenomena appear to be a criteria for the classification of the 
verbs. The system of morphonologic models in inflectional system correlate with system of vocal alternations 
in word formation, with derivatives or simple verbs. 

Key words: morphonology; verb; Latin. 
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В статье анализируется взаимовлияние религиозной философии и языка в Древней Индии. Рас-
сматриваются религиозно-философские корни древнеиндийской лингвистики. 
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Индология в настоящее время находится на новом этапе развития и вызывает 

особый интерес в научной среде Украины. В силу общих корней украинской и ин-
дийской лингвокультур ей уделяется большое внимание. В связи с данными тен-
денциями настоящая статья представляется актуальной, так как рассматривает 
взаимосвязь философии, религии и языка в Древней Индии и способствует углуб-
лению лингво-интерпретационных представлений, касающихся прошлого, а также 
выработке критической оценки устаревших научных стереотипов. Цель статьи за-
ключается в привлечении внимания к фундаментальным характеристикам общего и 
частного языкознания. Предметом исследования является связь древнеиндийской 
философии и современной науки о языке. Объект – взаимосвязь философии и язы-
ка в сознании древних индийцев. Новизна данной статьи заключается в рассмотре-
нии лингвистического аспекта философии Древней Индии. 

Философия достигла в Древней Индии высокого развития. Например, большую 
известность получила школа древнеиндийских материалистов локаята. Локаятики 
выступали против основных положений религиозно-философских школ, против 
религиозного "освобождения" и всесилия богов. Основным источником познания 
они считали чувственное восприятие. Большим достижением древнеиндийской фи-
лософии было атомистическое учение школы вайшешика. Школа санкхья отразила 
многие достижения в науке. Одним из крупнейших древнеиндийских философов 
был Начартжуна, выступивший с концепцией "всеобщей относительности" или 
"всеобщей пустоты", а также заложивший основы школы логики в Индии. К концу 
древности наибольшим влиянием пользовалась идеалистическая школа веданта, но 
не малую роль играли рационалистические концепции. 

Историю древнеиндийской литературы принято подразделять на несколько эта-
пов: ведийский, эпический, период классической санскритской литературы. Для 
первых двух этапов характерно преобладание устной традиции передачи текста. 
Подлинными энциклопедиями индийской жизни являются две великие эпические 
поэмы Древней Индии – "Махабхарата" и "Рамаяна". В них запечатлены все сторо-
ны жизни древних индийцев. Эпос вобрал в себя материал, который, складываясь в 
устно-поэтической традиции, приобретал дидактический характер, включал в себя 
религиозно-философские произведения и идеи. В последующие эпохи многие вид-
ные художники Индии, в числе которых был и знаменитый Калидас, черпали свое 
вдохновение из этих сокровищ мудрости своего народа.  
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Концепция божественного характера речи повлияла на развитие науки о языке. 
Считалось, что речь лежит в основе науки и искусства. Современные ученые нахо-
дят сходство между теорией древних индийцев и современной лингвистикой. 

Наиболее ранние (известные науке) концепции языка были частью мифолого-
религиозной картины мира. С другой стороны, представления такого рода – это на-
чало рефлексии человека над языком, своего рода "предлингвистика", "народное 
языкознание". Знать, каким виделся язык в далеком прошлом, какие языковые явле-
ния были замечены людьми в первую очередь и что древние люди думали о языке, – 
все это очень интересно и важно для понимания и человека, и языка, и науки о языке.  

Древнеиндийская лингвистическая традиция, теснейшим образом связана с ис-
торией новейшей лингвистической мысли в большинстве стран мира на протяже-
нии двух последних столетий. Общеизвестно, что рождение исторического языко-
знания и появление самого сравнительно-исторического метода в Европе в начале 
XIX века самым прямым образом имплицированы знакомством европейцев с сан-
скритом и с достижениями лингвистов Древней и Средневековой Индии. 

Развитая наука о языке появилась примерно в середине 1 тыс. до н.э. в Древней 
Индии. К тому времени там уже существовала богатая культура, были созданы и 
записаны великие поэтические произведения, и, что самое важное, сформировался 
особый язык культуры – санскрит. На санскрите говорили только в торжественных 
случаях: во время религиозных обрядов и официальных церемоний. Язык этот был 
в основном устным. Письменность не играла в индийской культуре большой роли. 
Очень важно было правильно говорить на санскрите, а чтобы научиться этому, тре-
бовалось знать, как он устроен [Топоров 1986, 123]. Вскоре после возникновения 
индийской науке о языке появился труд, ставший ее вершиной. Это знаменитая 
грамматика санскрита – "Аштадхьяи" (Восьмикнижие), составленная Панини. Ско-
рее всего, Панини создал свой труд в V или IV веке до н.э. Панини сочинил свою 
грамматику в устной форме, и она передавалась из поколения в поколение, заучи-
ваемая наизусть. Поэтому грамматика Панини состоит из коротких стихотворных 
кусочков – сутр, в которых спрессован гигантский объем информации. Она [грам-
матика] содержит около 4 тыс. правил-сутр. Панини создал почти исчерпывающее 
описание грамматики и фонетики санскрита [Топоров 1986, 123]. Панини описывал 
язык как бы с точки зрения говорящего; в европейской традиции действовали со-
всем иначе. И лишь в XX в. этот способ снова открыли независимо от Панини. 
Приложением к основной части грамматики служат сутры с описанием санскрит-
ской фонетики. Крупнейшим достижением индийской традиции по праву считается 
фонетическое исследование звуков речи и их классификация.  

Другим бесспорным достижением индийской традиции является открытие мор-
фемы. Панини, начал с фонетики: взяв за исходную точку отсчета звук, он строил 
морфему, затем слово. Согласно Панини, слово – это "то, что кончается либо на 
именные аффиксы, либо на глагольные" [Мечковская 1998]. 

В европейских грамматиках язык описывали, начиная с изложения общих грам-
матических категорий (например, частей речи), затем рассматривали словоизмени-
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тельные категории частей речи (например, число и падеж существительного), т.е. 
описывали язык от высшего уровня к низшему. 

Панини старался доказывать принадлежность слова к какой-либо части речи, исхо-
дя из его морфологического состава. Рассматривая язык как стройную систему, Пани-
ни заметил, что цепочка морфем может быть неполной, и ввел понятие "нулевой мор-
фемы". Европейская лингвистика заговорила о нулевой морфеме лишь в XIX веке. 

Шива-сутры – это 14 классов звуков санскрита. Каждый класс содержал опреде-
ленные звуки и показатель конца класса. Звуки в Шива-сутрах объедены согласно 
их фонетической природы и поведению в структуре языка. Например, фонетиче-
ский класс сутры 4 содержит двойные звуки (дифтонги), а сутры 7 – носовые глас-
ные. Порядок расположения звуков в сутрах и порядок самих сутр в таблице [Ши-
ва-сутры] нельзя изменять. Таблица [Шива-сутры] позволяет кратко сформулиро-
вать правила [Мечковская 1998]. 

Панини разработал особый прием краткого описания языка – технику пратьяхар 
(в буквальном переводе – "сжатие"), которые давала возможность кратко формули-
ровать языковые законы. 

Панини постоянно обращает внимание на главные особенности ведийского и 
отличия от него санскрита. Описание языка следует строго синхроническому прин-
ципу. И сегодня, с позиций "активной грамматики" (т.е. грамматики говорящего) и 
генеративной лингвистики, поражает оригинальный подход Панини к описанию 
языка: он идет от коммуникативной целеустановки и передаваемого смысла к под-
бору лексических морфем (корней) и затем синтаксических конструкций [История 
1980, 74]. Фонетические сведения растворяются в основном корпусе грамматики. 
Они излагаются с позиций, близких по духу современной морфонологии.  

В грамматике Панини обращает на себя внимание чрезвычайная сжатость из-
ложения. Используется изощренная система символизации языковых единиц, 
правил и операций. Впервые в истории лингвистики постулируется понятие "фик-
тивных" морфем.  

Синтаксис строится, прежде всего, как изложение совокупности сведений о фу-
нкциях существительного в предложении и т.п., разбросанных в разных местах 
труда. В грамматике содержится ряд приложений в виде списков слов, объединен-
ных грамматическими признаками.  

Следует отметить преимущественно теоретическую направленность труда Па-
нини, предвосхищающего по своему научному уровню достижения современной 
формальной логики, структурной и генеративной лингвистики. Последующие гра-
мматические труды в древней и средневековой Индии представляют собой главным 
образом комментарии или переработки канонизированной грамматики Панини 
(Вьяди, Катьяяна, Патанджали, а в средние века Чандра, Вараручи, Хечамандра, 
Джаядитья, Вамана, Бхаттоджи Дикшит). Паниниевские принципы послужили опо-
рой при описании ряда других индоарийских языков (в том числе пракритов).  

Идеи, которые легли в основу индийской языковедческой традиции, получили 
дальнейшее развитие (вместе с распространением буддизма) далеко за пределами 
Индии.  
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У статті аналізується взаємовплив релігійної філософії та мови Давньої Індії. Розглядаються ре-
лігійно-філософські основи давньоіндійської лінгвістики. 

Ключові слова: мова, філософія, релігія, санскрит. 
 
The article analyses. reciprocal influence of philosophy, religion and language in Ancient India. It 

focuses on religious and philosophic roots of linguistics in Ancient India. 
Key words: language, philosophy, religion, Sanskrit. 
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У статті досліджується зміст концепту h' qe,wsij "обоження" у дискурсі Григорія Богослова та 
Афанасія Александрійського. Автор розглядає h' qe,wsij як ключовий концепт грекомовної патристики 
візантійської епохи, виявляє впливи, подібності та відмінності у розумінні обоження у дискурсі хрис-
тиян та неоплатоніків, досліджує еволюцію значень ключових слів семантичного поля з центральною 
лексемою h' qe,wsij, зокрема, qeo,w( qeopoie,w( qeoeidh,j. Велика увага у статті приділяється виявленню 
зв'язків між концептами h' qe,wsij( h' avreth,( to. fw/j у дискурсі ранньої грекомовної патристики. 

Ключові слова: давньогрецька мова, концепт, семантичне поле, патристика, концепти h' qe,wsij і 
to. fw/j, Григорій Богослов, неоплатонізм. 

 
Ранньохристиянські письменники творчо підійшли до засвоєння спадщини ел-

лінської словесності та філософії. Для патристичної епохи характерне переосмис-
лення давньогрецьких слів і понять, наповнення їх християнським змістом. Промо-
вистим прикладом є переосмислення давньогрецьких слів h' qe,wsij( qeo,w( qeopoie,w( 
qeoeidh,j у дискурсі ранньохристиянських письменників, а слово h' qe,wsij навіть 
стало назвою основоположного концепту у дискурсі письменників ранньохристи-
янської та візантійської епох. 

Тема обоження у християнському дискурсі досліджувалася у працях іноземних 
та російських вчених більшою мірою в теологічному аспекті. Важливу роль у розу-
мінні h' qe,wsij як одного з центральних явищ ранньохристиянської та візантійської 
богословської спадщини зіграли праці І. Попова [Попов 1908], В. Лоського [Лосс-
кий 1991], І. Meyendorff [Meyendorff 1975], J. Gross [Gross 1938], M. Lot-Borodine 
[Lot-Borodine 1970], P. Nellas [Nellas 1987], G. Mantzaridis [Mantzaridis 1984]. У ди-
сертації Н. Рассела h' qe,wsij був названий основоположним концептом християнсь-
кого богослов'я ранніх грецьких Отців Церкви [Russell 1988]. Серед праць, у яких 
концепт h' qe,wsij досліджувався в дискурсі окремих християнських письменників, 
необхідно назвати праці Д. Уінслоу й архієп. Іларіона Алфєєва, присвячені різноас-
пектному вивченню концепту у спадщині Григорія Богослова. Зокрема, у цих роз-
відках стверджується, що саме у творчості Григорія Богослова концепт h' qe,wsij 
стає центральним у світовідчутті християнського Сходу [Winslow 1979; Алфеев 
2000]. Недоліком названих праць є недостатнє висвітлення мовних факторів, які 
відіграли велику роль у формуванні концепту h' qe,wsij та побіжний огляд семанти-
чних змін значень ключових слів, що входять у лексико-семантичний простір кон-
цепту h' qe,wsij, що і зумовлює актуальність нашого дослідження. 

Новизна даного дослідження полягає у дослідженні мовних факторів, які зумо-
вили формування концепту h' qe,wsij у дискурсі християнських письменників, у з'я-
суванні змісту досліджуваного концепту в аспекті лінгвокультурології, у виявленні 
еволюції семантики ключових слів, які формують лексико-семантичний простір 
концепту, зокрема, слів h' qe,wsij( qeo,w( qeopoie,w( qeoeidh,j. 
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Мета дослідження полягає у з'ясуванні змісту концепту h' qe,wsij у дискурсі 
християнських письменників IV століття, у встановленні шляхів і причин пере-
осмислення давньогрецьких слів h' qe,wsij( qeo,w( qeopoie,w( qeoeidh,j у творах греко-
мовної патристики, у зіставленні вживання цих слів у творах Гомера, Платона, не-
оплатоніків Ямвліха та Прокла, імператора Юліана, з одного боку, Афанасія Алек-
сандрійського і Григорія Богослова, з іншого. 

Об'єктом дослідження є лінгвокогнітивний та лексико-семантичний простір 
дискурсу ранньої візантійської патристики. 

Предметом дослідження є зміст концепту h' qe,wsij у патристичному дискурсі 
IV століття, прийоми його вербалізації, причини і результати переосмислення клю-
чових слів лексико-семантичного поля з центральною лексемою h' qe,wsij. 

Матеріалами дослідження є твори Афанасія Александрійського, Григорія Бого-
слова, Гомера, Платона, імператора Юліана, неоплатоніків Ямвліха та Прокла.  

Саме слово h' qe,wsij не зустрічається у Святому Письмі, хоча ідея обоження, ви-
словлена християнськими письменниками IV століття, повністю вмотивована єван-
гельським вченням, тому h' qe,wsij є неологізмом у лексиконі християнських отців. 
Слово h' qe,wsij для деяких авторів ранньохристиянської епохи асоціювалося з ел-
лінським минулим, бо пов'язувалося зі словом h' avpoqe,wsij у значенні метаморфоз 
людей у богів у дусі давньогрецької міфології. Традиційним у контексті наближен-
ня людини до Бога було більш зрозуміле слово h' ui'oqesi,a "усиновлення". Тому для 
консерваторів ранньохристиянської епохи слово h' qe,wsij і сама ідея про можли-
вість обоження людського єства здавалася чимсь занадто сміливим [Керн 1995, 19]. 
Але все ж таки слово h' qe,wsij міцно увійшло у лексикон християнських авторів, 
починаючи з 4 століття, зі значенням "обоження" в контексті розуміння його авто-
ритетами патристичної епохи Афанасієм Александрійським та Григорієм Богосло-
вом, а сам концепт h' qe,wsij, за словами архієп. Іларіона Алфеєєва, "став cantus fir-
mus християнського богослов'я" [Алфеев 2000, 382]. 

Для представників грекомовної патристики слово h' qe,wsij не було лише абстрак-
тною категорією чи тільки філософським поняттям, воно, крім того, було предметом 
переживань й есхатологічних сподівань грецьких Отців Церкви, предметом їх зітк-
нень з неоплатоніками й аріанами, справді, основоположним концептом феномена 
візантійського християнства. У лінгвокультурології "концептом і є той пучок уяв-
лень, знань, понять, переживань, асоціацій, що і відрізняє його від поняття у суто те-
рмінологічному розумінні" [Степанов 2004, 43]. Структура концепту – багаторівнева, 
зокрема, за концепцією Ю. Степанова, до неї, з одного боку, належать всі ті компо-
ненти, що стосуються поняття, а з іншого, – те, що робить концепт фактом культури, 
а саме – вихідна форма (етимологія), скомпресована до основних ознак історія, асоці-
ації і оцінки [Степанов 2004, 43]. Концепти є ключовими словами певної культури, 
які використовуються в якійсь одній семантичній сфері і знаходяться в центрі цілого 
фразеологічного ряду [Вежбицкая 2001, 36]. Концепт h' qe,wsij є одним із ключових 
концептів грецької патристики як феномену ранньовізантійської культури. Наше до-
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слідження концепту h' qe,wsij у дискурсі ранньохристиянських письменників перед-
бачає висвітлення "того згустку понять, уявлень, переживань, оцінок, емоцій" [Сте-
панов 2004, 43], за допомогою якого представники патристики увійшли і вплинули 
на культуру сучасної їм епохи, а культура вплинула на їхній ментальний світ.  

Центром семантичного поля на позначення наближення людської природи до бо-
жественного єства у давньогрецькій мові є слово h' qe,wsij "обоження", "making 
divine" [Liddell, Scott 1996, 797]. У класичну епоху наведене слово маловживане, воно 
більш властиве для дискурсу неоплатоніків. Так, словник Г. Дж. Лідделла та Р. Скот-
та фіксує слово h' qe,wsij у De principiis Дамасція, яке в даному тексті вживається на-
віть у множині [Liddell, Scott 1996, 797]. Вперше слово h' qe,wsij на повну силу у ран-
ньохристиянській патристиці зустрічається у автора IV століття Афанасія Олександ-
рійського. Він вживав його у розумінні можливості долучення людського єства до 
божественного життя внаслідок того, що Бог став людиною [Керн 1995, 19-20]. 
У словнику Лампе слово h' qe,wsij наводиться зі значенням "deification", "divinization", 
причому подаються його можливі контекстуальні значення у патристичній літературі 
[Lampe 1961, 649-650]. Таким чином, слово h' qe,wsij у дискурсі ранньохристиянсь-
ких письменників може вживатися у христологічному аспекті, зокрема, у значенні 
"divinization of human nature in Christ", а також в антропологічному аспекті, а саме зі 
значенням "divinization of man" [Lampe 1961, 650]. В обох відтінках значення присут-
нє обоження душі і тіла, тобто усієї повноти людської природи, що, безперечно, від-
різняє розуміння h' qe,wsij у дискурсі християн і неоплатоніків, для яких матерія зав-
жди залишається злою і ворожою усьому божественному [Deck 1967, 79]. 

Слово h' qe,wsij є похідним від дієслова qeo,w зі значенням "become divine" на по-
значення активної участі у обоженні, хоча це слово мало ще й значення "make into 
God" на позначення творення якогось об'єкту богом [Liddell, Scott 1996, 792]. Слово 
qeo,w засвідчене не так часто у класичних текстах, як слово qeopoie,w "make into 
gods", "deify", яке, на перший погляд, ніби має багато семантичних збігів зі словом 
qeo,w. Останнє характерне для лексикону неоплатоніків, зокрема, Ямвліха і Прокла, 
а також імператора Юліана, у наступних слововживаннях: kaqV o[son pa,nta teqe,wtai 
"через це все стало богом" [Procl. in Prm. p.490S; Jul. Or. 5.178b]; e;nnoiai qewqei/sai 
"обожений розум" [Iamb.VP.23.103]. Слово qeopoie,w вживалося на позначення тво-
рення людьми неживих об'єктів богами, наприклад, qeopoie,w ta. qnhta, "обожествля-
ти смертне", або обоження людини, наприклад, qeopoie,w to.n a;nqrwpon "обожеств-
ляти людину" [Liddell-Scott 1998, 791]. У творі De incarnatione Verbi Афанасія Але-
ксандрійського слово qeopoie,w вживається у пасивному стані для вираження ідеї 
можливості людини наблизитися до Бога, тобто обожитися: "Auvto.j @o' Lo,goj# ga.r 
evnhqrw,phsen( i[na h'mei/j qeopoihqw/men [De incarn. Verb. LIV, 3] – Бог Слово став лю-
диною, щоб ми обожилися". 

Безперечно, слова h' qe,wsij та qeo,w походять з лексикону неоплатоніків, однак 
вони міцно увійшли у дискурс християнських письменників з IV століття зі значен-
нями, вмотивованими християнським богослов'ям та контекстом Нового Заповіту. 
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Хоча ідея обоження була характерною для дискурсу неоплатоніків та імператора 
Юліана, і в деяких моментах навіть спостерігається деяка подібність форми вира-
ження ідеї становлення богом у неоплатоніків та християн, однак внутрішній зміст 
цієї ідеї кардинально відрізняється. Так, у творах імператора Юліана і неоплатоніка 
Ямвліха h' qe,wsij розуміється як теургічне сходження у вищі сфери за допомогою 
матеріальних засобів, наприклад, вводиться поняття to. o;chma th/j yuch/j "колісниця 
душі" [Iambl. De mysteriis III.4.10; III.14.9], яка складається з ефіру і за допомогою 
якої душа стає іманентною ефірному тілу Сонця [Бирюков 2007, 56-61]. Християн-
ська ідея становлення людини богом можлива лише внаслідок того, що Бог Слово 
став людиною і обожив у собі людську природу, як говорить Афанасій Александ-
рійський, у творі Epistula ad Adelphium: "Ge,gone ga.r a;nqrwpoj( i[nV h'ma/j evn e'autw|/ 
qeopoih,sh| [PG. 26. 1077. 12] – Бог став людиною, щоб нас у собі обожити". Імпера-
тор Юліан свідомо відмовився від цієї ідеї і критикував її з позицій солярного мо-
нотеїзму [Бирюков 2007, 56]. Для дискурсу Афанасія Александрійського властива 
думка, що обоження людини є найвищою і кінцевою метою життя людини, причо-
му результатом обоження людської природи буде зміна фізичних властивостей 
людського тіла, внаслідок чого душа і тіло людини зможе вознестися на небо [По-
пов 2005, 92-93]. У цьому полягає суттєва різниця між розумінням становлення лю-
дини богом у дискурсі неоплатоніків, зокрема, Плотіна, для якого обоження тіла не 
можливе [Алфеев 2000, 318; Deck 1967, 79]. Натомість, Григорій Богослов, гово-
рить про можливість обоження усієї людини, оскільки "proelqw.n de. Qeo.j meta. th/j 
proslh,yewj( e[n evk du,o tw/n evnanti,wn( sarko.j kai. pneu,matoj( w-n to. me.n evqe,wse( to. dV 
evqew,qh [PG. 36. 633. 48-50] – Бог став людиною, Єдиний з двох протилежностей, 
духу і тіла, з яких один обожує, інше обожується". 

Це дає підстави Григорію Богослову стверджувати в одному з віршів: 
{Oj me ))) Qew|/ qeo.n h=gV avpo. gai,hj 
Tukto.n su.n mega,loio Qeou/( kai. sw/mV evparwgo.n 
{Elkwn( oi-a ma,gnhssa li,qoj ai;qwna si,dhron) 
[PG. 37. 1004.9-1005.1] 
Він [Христос] до Бога приводить мене, бога, з землі 
майстерно створеного; і разом з душею, образом великого Бога, 
і тіло тягне за собою, ніби магніт притягує чорне залізо. 
Вище наведені факти є свідченням творчого діалогу між еллінською думкою та 

християнством. Цей діалог не слід ототожнювати з тотальним запозиченням усьо-
го еллінського представниками патристики чи розуміти як процес пристосуванст-
ва і залежності християнської думки від античної. Християнські письменники мо-
вою сучасників і усіма можливими засобами відпрацьованої багатьма покоління-
ми філософської аргументації висловлювали суто християнські ідеї. Навіть самі 
слова дуже часто переосмислювалися, у них виникало дуже багато нових значень 
та оцінних характеристик. А деякі слова, в тому числі й h' qe,wsij, які були не так 
частими для еллінів, ставали навіть назвами основоположних концептів христи-
янської культури. 
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Вперше на повну силу у християнському дискурсі тема обоження зазвучала в 
Афанасія Александрійського, однак найбільшого розквіту вона досягла у творах 
Григорія Богослова. Значний внесок у розуміння h' qe,wsij у спадщині Григорія Бо-
гослова внесли праці Д. Уінслоу й архієп. Іларіона Алфєєва [Winslow 1979; Алфеев 
2000]. Зокрема, останній висловив думку, що "у Григорія Богослова тема обоження 
стала центральною, і саме після нього вона стає серцевиною усього релігійного 
життя християнського Сходу та ідей, навколо яких будуть обертатися основні пи-
тання догматики, етики та містики" [Алфеев 2000, 383]. Крім того, "жоден христи-
янський письменник до Григорія не вживав термін h' qe,wsij так послідовно, як ро-
бив це він; і в термінологічному, і в концептуальному смислі він йшов далеко попе-
реду своїх сучасників у постійному звертанні до теми обоження" [Winslow1979, 
179]. У своїх творах Григорій "говорить про людину з великою повагою та любо-
в'ю, він вірить про високе призначення людини, тому тема обоження розвивається 
ним дуже часто і різноманітним чином" [Керн 1995, 53]. 

Для Григорія Богослова h' qe,wsij не є абстракцією, а реальністю. У промові Ad 
cives він навіть закликає людей не втрачати можливості обоження: ":Exesti, soi 
Qeo.n gene,sqai mhde.n ponh,santi\ mh. pro,h| to.n kairo.n th/j qew,sewj [PG. 35. 976. 21-
840.47] – У тебе є можливість стати богом, не зазнавши жодних труднощів, тому не 
втрачай нагоди обоження". Прикладом людей, які досягнули обоження, є святі, які 
змогли втілити цю богословську думку у життя, тому значне місце серед ораторсь-
кої спадщини Григорія Богослова займають епідейктичні промови на честь батьків, 
друзів, мучеників та інших святих, а концепт h' qe,wsij, крім великого значення для 
богословських поглядів автора, стає одним з основних стилетворчих факторів його 
похвальних промов. 

У епідейктичній промові на честь свого брата Кесарія Григорій Богослов ствер-
джує, що у християнстві відкривається можливість для людини стати сином Божим 
(тут він використовує слововживання апостола Павла й Іринея Ліонського), але ав-
тор продовжує думку, говорячи про можливість стати навіть богом: "Ti, to. kaino.n 
tou/to peri. evmou/ musth,rion* Mikro,j eivmi kai. me,gaj( tapeino.j kai. u'yhlo,j( qnhto.j kai, 
avqa,natoj( evpi,geioj kai. ouvra,nioj\ evkei/na meta. tou/ ka,tw ko,smou( tau/ta meta. tou/ Qeou/\ 
ekei/na meta. th/j sarko,j( tau/ta meta. tou/ pneu,matoj) Cristw|/ suntafh/nai, me dei/( Cristw|/ 
sunanasth/nai( sugklhronomh/sai Cristw|/( ui'o.n gene,sqai Qeou/( qeo.n auvto,n [Ch.23, sect. 
2.1-3.3]. – Наскільки це нова таємниця про мене! Малий я і великий, низький і ви-
сокий, смертний і безсмертний, земний і небесний. Перше спільне у мене зі світом, 
а останнє – з Богом; перше – з тілом, останнє – з духом. З Христом необхідно мені 
бути похованим, з Христом воскреснути, з Христом отримати нагороду, стати си-
ном Божим, навіть самим богом". 

Головною думкою, яка лунає від початку до кінця кожної епідейктичної промо-
ви Григорія Богослова і яка стає центром усієї композиції промови, є уславлення 
людини, яка змогла досягнути обоження у своєму житті, яка стала богоподібною 
qeoeidh,j. Прикметник qeoeidh,j, значення якого містить ознаку "подібності Богу", 
знаходиться на перетині семантичних полів з центральними лексемами o' Qeo,j "Бог" 
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та h' qe,wsij "обоження". Слово qeoeidh,j часто зустрічається у Гомера, означаючи 
зовнішню досконалість людини, красу і силу. У Іліаді 12 разів qeoeidh,j зустрічаєть-
ся як сталий епітет Паріса-Александра VАle,xandroj qeoeidh,j зі значенням зовнішньої 
краси [Hom. Il. III 16, III 27, III 30, III 37, III 58, III 450, VI 290; VI 332; VI 517; 
XI 581; XIII 774; XXIV 763] та 9 разів як сталий епітет Троянського царя Пріама 
Pri,amoj qeoeidh,j зі значенням величі духу Пріама [Hom. Il. XXIV 217, 299, 372, 386, 
405, 483, 552, 634, 659]. У випадку з царем Пріамом епітет qeoeidh,j вживається у 
24 пісні Іліади, коли Пріам приходить до Ахілла за тілом сина Гектора.  

Діалоги Платона актуалізують зовсім інші семи слова qeoeidh,j, ніж, скажімо, дав-
ньогрецькі епічні твори. У Федоні Платона qeoeidh,j стосується душі: "qeoeidh,j ti, 
evstin h' yuch, [Plat. Phedon 95c] – душа є чимсь богоподібним". У Платона поняття 
душі є сходинкою до поняття ідеї Бога. Звичайно, поеми Гомера і навіть діалоги Пла-
тона будуть засвідчувати зовсім інші контекстуальні відтінки значення наведеного 
слова, ніж твори патристики, оскільки в ранньохристиянських текстах його значення 
вмотивоване євангельськими та теологічними контекстами, хоча при зміні семантики 
все ж таки залишаються деякі подібності. У Григорія Богослова qeoeidh,j означає єд-
ність внутрішньої і зовнішньої досконалості людини, що в тілесному аспекті нам на-
гадує значення qeoeidh,j у Гомера. Проте слова на позначення подібності Богу у Гри-
горія Богослова містять зовсім інший смисл, ніж у його античних попередників, тому 
що їх значення випливає зі вчення про те, що Бог став людиною (h' tou/ Cristou/ 
evnanqrwpi,a), внаслідок чого стає можливим і зворотній процес h' qe,wsij "обоження", 
"уподібнення Богу", "становлення богом". Гомерівське qeoeidh,j у Григорія Богослова 
вживається навіть в епіграмах у контексті відчуття автором концепту h' qe,wsij: 

VEnta,de tu,mboj e;cei qeoeide,aj avne,raj evsqlou,j( 
qei/on VIwa,nnhn( to.n pa,nu Qeudo,sion( 
w-n avreth. polu,olboj evj ouvranou/ a;ntugaj h=lqe 
kai. fwto.j meto,couj dei/xen avkhrasi,ou) 
[Anthologia Palatina, Liber VIII, epigr. 1] 
Богоподібних мужів благородних тут ось могила. 
Тілом спочили Іван та Феодосій у ній. 
Душі блаженні й святі оселились в небесних палацах, 
Друзями стали адже Чистого Світла вони. 
У промовах Григорій Богослов, у деякій мірі залежачи від Платона у слововжи-

ванні, богоподібними називає розум і слово людини: "Eu'rh,sei @Qeo.n# de,( w'j evmo.j 
lo,goj( evpeida.n to. qeoeide.j tou/to kai. Qei/on( le,gw de. to.n h'me,teron nou/n te kai. lo,gon( 
tw|/ oivkei,w| prosmi,xh|( kai. h' eivkw.n avne,lqh| pro.j to. avrce,tupon [Serm. XXVIII. 17. 2-6]. – 
Знайде Бога, як я кажу, коли це богоподібне і божественне, а я так називаю наш 
розум та наше слово, поєднається з іманентним собі, коли образ піднесеться до 
Першообразу". 

В іншому місці Григорій вживає слово qeoeidh,j у сполученні з іменником o' 
a;nqrwpoj "людина", говорячи, що люди можуть стати повністю богоподібними $o[loi 
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qeoeidei/j%, відкинувши від себе непотрібні бажання і пристрасті $ta. kinh,mata kai. ta. 
pa,qh% [Serm XXX. 6. 31-32]. Промова XVIII засвідчує вживання qeoeidh,j як означен-
ня до слів h' yuch "душа" та o' h=qoj "характер", коли Григорій говорить, що його 
батько мав yuch/j kai. h;qouj a'ploi?kou/ kai. qeoeidou/j душу і характер простий і бого-
подібний [PG 35. 1016. 32-35]. Промова XXIV (In laudem Cypriani) засвідчує суто 
Платонівське слововживання: ai' kaqarai. yucai. kai. qeoeidei/j чисті і богоподібні 
душі [PG 35. 1180. 42]. Таким чином, прикметник qeoeidh,j у творах Григорія Бого-
слова може сполучатися з іменниками h' yuch, "душа", o' nou/j "розум", o' h=qoj "хара-
ктер", o' a;nqrwpoj "людина". 

Слід зазначити, що Григорій Богослов не боявся вести діалог з античністю у різ-
них її проявах. Цей діалог був творчий, ніколи не був рабським імітуванням і зав-
жди був вмотивований теологічними принципами автора. Іншими словами, що мо-
жна було запозичити з античності і використати для проповіді християнства та вда-
лого висловлення теологічних поглядів, не заподіявши шкоду внутрішній суті нової 
віри, чи то були слова і фрази, освячені авторитетом античних авторів, сюжети, фі-
гури і тропи, риторичні прийоми, філософські терміни, Григорій Богослов зажди 
творчо запозичував. 

Концепт h' qe,wsij "обоження" перетинається з концептами to. fw/j "світло" та h' 
avreth, "доброчесність" у християнському дискурсі IV століття, зокрема, у дискурсі 
Григорія Богослова, що і засвідчує наведена вище епіграма. Через h' avreth, "добро-
чесність" людина може досягнути h' qe,wsij "обоження" і стати meto,coj fwto.j avk-
hrasi,ou "співучасником Нетварного Світла". 

Обоження можливе лише внаслідок того, що Христос став людиною. У Григо-
рія Богослова читаємо: "~Hmei/j genw,meqa qeoi diV auvto,n( evpeidh. kavkei/noj diV h'ma/j 
a;nqrwpoj [PG. 35. 397. 35-36] – Станемо богами через Нього, як і він через нас 
став людиною". Але людина не стає богом, якщо не докладає до цього власних 
зусиль. Досягнути обоження можна лише шляхом вдосконалення людиною h' 
avreth, шляхом наслідування Христу у своєму житті. У промові на честь Афанасія 
Александрійського Григорій розвиває думку про арете як шлях досягнення обо-
ження: "VAqana,sion evpainw/n( avreth.n evpaine,somai) VAreth.n dV evpainw/n( Qeo.n 
evpaine,somai( parV ou- toi/j avnqrw,poij h' avreth( kai. to. pro.j auvto.n avna,gesqai( h' 
evpana,gesqai dia. th/j suggenouj evlla,myewj) {Oper ga,r evsti toi/j aivsqhtoi/j h[lioj( 
tou/to toi/j nohtoi/j Qeo,j) ~O me.n ga.r to.n o'rwmwnon fwti,zei ko,smon( o' de. to.n 
a'o,raton\ kai. o' me.n ta.j swmatika.j o[yeij h'lioeidei/j( o' de. ta.j noera.j fu,seij qeoeidei/j 
avperga,zetai) {Wtini me.n ou=n evxege,neto( dia. lo,gou kai. qewri,aj diasco,nti th.n u[lhn 
kai. to. sarkino.n tou/to( ei;te ne,foj crh. le,gein( ei;te proka,lumma( Qew|/ suggene,sqai( 
kai. tw|/ avkraifnesta,tw| fwti. kraqh/nai( kaqV o[son evfikto.n avnqrwpi,nh| fu,sei\ 
ma,kairoj ou-toj( th/j te evnteu/qen avnaba,sewj( kai. th/j evkei/se qew,sewj [PG 35. 1081.39-
1084.36] – Прославляючи Афанасія, прославлю доброчесність. Прославляючи до-
брочесність, прославлю Бога, бо від нього у людей доброчесність і можливість 
сходження до Нього і повернення до нього через осяяння. Що важить сонце для 
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зрячих, те і Бог для обдарованих розумом. Сонце освітлює видимий світ, а Бог – 
невидимий, сонце тілесні очі робить сонцеподібними, а Бог розумні істоти бого-
подібними. Кому вдалося за допомогою слова та споглядання перемогти єство 
плоті, ніби прорватися крізь густі хмари, поріднитися з Богом і поєднатися з Не-
тварним Світлом, наскільки це все може бути досягнуте людською природою, той 
справді блаженний, бо досягнув переселення звідси на небо і обоження". 

Прославляючи Афанасія Александрійського, Григорій звертається до теми доб-
рочесності, пов'язуючи її з темою обоження та темою світла. У наведеному вище 
уривку спостерігаємо протиставлення ключових слів семантичних полів з центра-
льними лексемами h' qe,wsij "обоження" та to. fw/j "світло" відповідно: Qeo,j "Бог" – 
h[lioj "сонце", qeoeidei/j "богоподібні" – h'lioeidei/j "сонцеподібні". Спільним преди-
катом у протиставлених фразах є слово fwti,zei "світить", похідне дієслово від to. 
fw/j "світло". Крім того, весь час наголошується на тому, що людина має Qew|/ sug-
gene,sqai "поріднитися з Богом" і tw|/ avkraifnesta,tw| fwti. kraqh/nai "долучитися до 
Нетварного Світла", і таким чином досягнути th/j qew,sewj "обоження". 

Концепт h' avreth не випадково повязується з to. fw/j, а звідси й з h' qe,wsij. Якщо 
прослідкувати зміну семантики вглиб віків, то виявляється, що серед сем слова h' 
avreth є семи світла, краси і досконалості. Так, слово h' avreth у стародавніх греків 
мало значення "добротність", "довершеність", "досконалість", а коли цей термін 
використовується духовній сфері, то там він скоріше означає "доблесть" "благород-
ство", "душевна, духовна сила" [Лосев 1969, 476]. У Платона читаємо: "Доверше-
ність (h' avreth) кожної речі, чи то річ, чи тіло, чи душа або будь-яка інша жива істо-
та, виникає у всій своїй красі не випадково, не просто, але через порядок, через 
правила того мистецтва, яке їй властиве" [Plat. Gorg. 506d]. Г. І. Кремер стверджує, 
що значення терміну h' avreth у Платона дуже широке, яке містить ідеї порядку, ей-
досу, міри, середини, далеко виходячи за межі людської моралі [Кгämer 1959]. 
О.Ф. Лосєв зазначає, що та досконалість, на яку вказує слово h' avreth в античні ча-
си, має ознаки яскравості, блиску, ефекту, краси витонченої скульптури [Лосев 
1969, 476]. Тому h' avreth в класичній період – це і тілесна краса та довершеність, і 
душевна досконалість, це яскрава гармонія, яка виблискує і світить душевно, і тіле-
сно. В християнському дискурсі значення слова h' avreth більш "одухотворилося". 
Відбулося певне зміщення значення в бік від тілесного до духовного, а семантика 
світла і досконалості душевної стала більш акцентованою. Так, у дискурсі христи-
янських письменників ΙV століття відбувається перетин семантичних полів, 
центральними лексемами яких є h' qe,wsij, h' avreth та to. fw/j. 

Отже, ми констатуємо, що, по-перше, у дискурсі християнських письменників 
відбувається переосмислення значень слів давньогрецької мови, хоча й освячених 
авторитетом еллінських письменників. Зовнішня форма давньогрецьких слів зали-
шається суто класичною, однак зміст може бути проінтерпретований лише у кон-
тексті євангельських паралелей та теологічних поглядів представників патристики. 
Промовистим прикладом переосмислення Гомерівського слова qeoeidh,j є його нові 
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контекстуальні значення у дискурсі Григорія Богослова в контексті ідеї становлен-
ня богом. Деякі слова, більше властиві для дискурсу неоплатоніків, зокрема h' 
qe,wsij та qeo,w, були запозичені християнськими авторами Афанасієм Александрій-
ським та Григорієм Богословом для вираження суто християнської ідеї обоження. 
По-друге, слово h' qe,wsij стало іменем ключового концепту грецької патристики, 
який став наприклад, для Григорія Богослова не лише серцевиною його богослов'я, 
есхатологічних сподівань та антропологічних поглядів, а й одним з основних мов-
номентальних факторів ідіостилю похвальних промов. По-третє, концепт h' qe,wsij 
"становлення богом" став ключовим концептом усієї візантійської культури, впли-
нувши на розуміння концептів h' avreth "доброчесність" та to. fw/j "світло". 

 
В статье исследуется содержание концепта h' qe,wsij "обожение" в дискурсе Григория Богослова 

и Афанасия Александрийского. Автор рассматривает h' qe,wsij как ключевой концепт греческой пат-
ристики византийской эпохи, показывает влияния, схожести и отличия в понимании обожения в 
дискурсе христиан и неоплатоников, исследует эволюцию значений ключевых слов семантического 
поля с центральной лексемой h' qe,wsij, в частности, qeo,w( qeopoie,w( qeoeidh,j. Большое внимание в 
статье уделяется исследованию связей между концептами h' qe,wsij( h' avreth,( to. fw/j в дискурсе ран-
ней греческой патристики. 

Ключевые слова: древнегреческий язык, концепт, семантическое поле, патристика, концепты h' 
qe,wsij и to. fw/j, Григорий Богослов, неоплатонизм. 

 
In the article the author investigates the content of the concept h' qe,wsij "divinization" in the discourse of 

Gregory Theologian and Athanasius of Alexandria. The author regards h' qe,wsij as one of the main concepts 
of early Byzantine patristics, shows influences, similarities and differences in understanding of the 
divinization in the Christian discourse and Neoplatonic one, investigates evolution of meanings of the main 
words of the semantic area with the central word h' qe,wsij, especially, qeo,w( qeopoie,w( qeoeidh,j. In the 
article the great attention is paid to investigation of relations between concepts h' qe,wsij( h' avreth,( to. fw/j in 
the discourse of Early Greek patristics. 

Key words: Ancient Greek language, concept, semantic area, patristic studies, the concepts h' qe,wsij and 
to. fw/j, Gregory Theologian, Neoplatonism.  
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У статті розглядаються сентенції як виражальний засіб латинської поетичної мови. На мате-

ріалі лірики Катула досліджуються авторські сентенції, їх значення та роль у творчості поета, а 
також у літературній латинській мові. 

Ключові слова: авторські сентенції, прислів'я та приказки, пареміологія, латинська поетична мо-
ва, стилістичні особливості. 

 
Латинські крилаті вислови відомі й широковживані у повсякденному житті. Часто 

ми використовуємо їх, навіть не задумуючись про їх авторство. Багато сентенцій бу-
ло створено поетами-класиками, які майстерно використали виражальні засоби ла-
тинської мови. Наприклад, "carpe diem", "dulce et decorum est pro patria mori" (Гора-
цій), "o tempora, o mores!", ''vivere est cogitare" (Цицерон), "omnia vincit amor et nos 
cedamus amori" (Овідій) тощо. Гай Валерій Катул стоїть осторонь цих імен. І чи не 
єдина відома фраза "odi et amo!" нагадує про велике кохання поета до Лезбії. Проте 
детальне вивчення творчості римського поета викликало інтерес до оригінальних ви-
словлювань, які зустрічаються в тексті. Їх можна назвати латинськими прислів'ями 
чи сентенціями, оскільки своїм змістом вони нагадують саме цей жанр поетичної 
творчості. З огляду на це, актуальність нашої теми обумовлена важливістю дослі-
дження влучних висловів Катула, оскільки вони відтворюють колорит латинської 
мови, а також демонструють поетичний талант самого автора. Об'єктом досліджен-
ня є латинськомовні вірші поета. Предметом вивчення є авторські сентенції у вимірі 
їхнього функціонування в тексті та стилістичних особливостей вживання. 

Універсальний літературний словник-довідник вказує, що сентенція – (від лат. 
"sententio" судження, погляд, вислів, фраза) вираз, що коротко повчає, як є чи має 
бути в житті. Близька до народних прислів'їв. Використовується письменниками в 
художніх творах як висновок, що має морально-повчальний характер. Дослідження 
прислів'їв та приказок у фольклорній традиції проводили О.О. Мещерякова, М.О. Фо-
кіна, Л.Г. Панова, Г.Л. Пермяков, М. Куусі, А. Семеркеньї, В.Фойт. М. Куусі наголо-
сив про структурні рівні прислів'їв, що їх слід розглядати з трьох точок зору: а) осно-
вного змісту (Idee); б) будови (Struktur); в) конструктивного ядра (Baukern). А. Крік-
ман вважав, що при аналізі прислів'їв та приказок слід використовувати три підходи 
– власне семантичний, синтаксично-семантичний і прагматико-семантичний в зале-
жності від того, що в конкретному випадку розглядається: значення, конструкція, 
вживання. Останнім часом розширилося коло проблем, які стосуються вивчення сен-
тенцій, що призвело до появи узагальнюючої теорії, "…спираючись на яку можна 
плідніше вести конкретні пареміологічні дослідження" [Фойт 1978, 237].  

Саме поняття "прислів'я" довгий час не мало єдиного визначення. Так, відомий 
російський пареміолог В. Даль сказав, що "приказка, за народним визначенням, – 
це квітка, а прислів'я – ягідка" [Дмитренко 2008, 4]. Доктор філологічних наук 
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М. Дмитренко вказав, що "прислів'я – це жанр фольклорної прози, короткий худо-
жній твір узагальнюючого характеру, що являє собою сталий вислів у формі логічно 
завершеного повного судження (речення) з висновком, складається переважно з двох 
частин і, як правило, вживається в переносному значенні" [Дмитренко 2008, 4]. Як 
зазначається у великому тлумачному словнику сучасної української мови, прислів'я 
– влучний образний вислів, часто ритмічний за будовою, який у стислій формі уза-
гальнює, типізує різні явища життя. Важливим моментом при дослідженні сентен-
цій-прислів'їв є їх класифікація. Г.Л. Пермяков розглядає кілька найпоширеніших 
типів класифікації прислів'їв: 1) алфавітна класифікація розміщує прислів'я в ал-
фавітному порядку в залежності від початкових букв першого слова. Так розміщені 
прислів'я та приказки в більшості старовинних збірників і в багатьох сучасних ви-
даннях. Латинські сентенції, часто з коментарями, також класифікуються за цим 
принципом. Перевагою алфавітної класифікації є її простота. Недоліком є те, що 
варіанти одного ж прислів'я,що починається з різних літер, може потрапити в різні 
групи. 2) класифікація за опорними словами (вона ж лексична чи енциклопедич-
на) – прислів'я розміщуються за ключовими словами. Це зручно для пошуку відо-
мих сентенцій, але однакові за смислом, але різні за лексичним складом паремії по-
трапляють в різні групи, а близькі за словами, але різні за смислом – в одну. 3) мо-
нографічна базується на групуванні паремій за місцем та часом їх зібрання. Цей 
спосіб зручний для вивчення історії питання. 4) генетична розділяє матеріал за 
ознакою походження, тобто за мовою і народом, який їх створив. 5) тематична пе-
редбачає розподіл висловлювань за темою висловлювання, тобто зо їх значенням. 
Г.Л. Пермяков створив власну класифікацію, де розмістив висловлювання за логі-
ко-тематичними групами [Пермяков 2001, 10-11]. 

Сентенції, які зустрічаються у віршах Гая Валерія Катула, ми розмістили за тема-
тичною класифікацією. Так як невелика кількість (17 одиниць) виключає факт повто-
рюваності сентенцій у різних групах, й разом з тим проілюструє тематику авторських 
прислів'їв, основні формули творення, функціонування в тексті та стилістичні особ-
ливості поета. Основні теми, що звучать в сентенціях це: 1) тема кохання (V, LXX, 
LXXXV, LXXXVI); 2) негативні якості людини (III, XXII, XXXIX, XCV); 3) світо-
гляд людини (XLIII, CVII, CXIII); 4) вдача людини (VIII, XIII, XXX, LXVIII, CXIV); 
5) родинні стосунки (XXIII). Розглянемо на прикладах сентенції кожної групи. 

1. Vivamus, mea Lesbia, atque amemus – О Лезбіє моя, будемо жити і кохати (V); 
Sed mulier cupido quod dicit amanti,/ in vetro et rapida scribere oportet aqua. – Слова, 
що каже закоханому жінка,/ писати слід на вітрові чи на стрімкій воді (LXX); Odi et 
amo. Quare id faciam, fortasse requiris?/ nescio, sed fieri sentio et excrucior – І ненави-
джу, і люблю. Можливо, ти спитаєш – чому? Сам не знаю, але відчуваю, що так є, і 
тяжко страждаю (LXXXV); Nulla in tam magno est corpora mica salis – В такому ве-
ликому тілі немає і крихти краси (LXXXVI). 

Сентенції містять теми, сюжети, образи, що були розвинені попередниками, 
тобто вони не виникли на порожньому місці. Так, у Сіра ми зустрічаємо "feminae 
naturam regere desperare est otium" забудь спокій, хто надумав керувати жінкою, 
"mulieris lacrima condimentum est malitiae" плач жінки – підлива для злого наміру, 
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"amantis jus jurandum poenam non habet" клятва кохання не підлягає покаранню. 
У Луцилія (бл.168-102) – "Quando blandior haec, tanto vehementius mordet" чим ніж-
ніше вона до тебе пригортається, тим болючіше вкусить. Сентенція LXXXV за сти-
лем перегукується з висловлюванням невідомого неотерика "Vivis, ludis, haves, 
amas, amaris" – живеш, веселишся, радієш, кохаєш, кохають тебе.  

2. Qui nunc it per iter tenebricosum/ illud, unde negant redire quemquam – Ось тепер 
пішов він по темній доріжці,/ з якої, як кажуть, ніхто не вертається (III); Suus cuique 
attributus est error;/ sed non videmus manticae quod in tergo est – У кожної людини 
свій грішок,/ тому не бачим за спиною свій мішок (XXII); Tamen renidere usque 
quaque te nollem:/ nam risu inepto res ineptior nulla est – Однак прошу, не смійся 
скрізь і всюди:/ нема дурнішого нічого як сміх безглуздий (XXXIX); Hoc est quod 
dicunt:/ ipsa olera olla legit – Це, як кажуть,/ шукає він корзину з овочами (XCV).  

Схожа тема до сентенції XCV створена Гнеєм Матієм, попередником неотери-
ків, "meos hortulos, quando holero, stercoro plure" в саду гною багато, овочів мало. 
У народній творчості сентенція ХХІІ ілюструється прислів'ям "aliena vitia quisque 
reprehendi mavult" кожен воліє засуджувати чужі вади (а не свої).  

3. O saeclum insapiens et infacetum! – О вік брутальний і вульгарний! (XLIII); 
O lucem candidiore nota – О знак яснішого дня! (CVII); Fecundam semen adulterio – 
Плодюча зернами розпуста (CXIII). 

Прислів'я цієї групи демонструють побут, звичаї та специфічні особливості на-
роду, який їх створив. В них знаходить відображення все, чим живе конкретний 
народ протягом століть [Пермяков 2001, 16]. Зокрема, вік Катула характеризується 
заміною патріархальних традицій на нові моральні та естетичні засади , це період 
занепаду республіки і становлення імперії. Тому в сентенціях відтворене ставлення 
автора до падіння звичаїв. Для прикладу авторської сентенції слід навести також 
Цицерона з "O tempora, o mores!" О часи, о звичаї!, в ній відомий оратор розвінчує 
ганебне життя пануючої верхівки римського суспільства. Прислів'я "albo lapido 
diem notare" відзначати день білим камінцем (щасливий день) – схоже за темати-
кою до сентенції CVII.  

4. Et quod vides perisse perditum ducas – Раз бачиш, що пройшло, то даремно й ти 
ведеш (VIII); Tui Catulli plenus sacculus est aranearum – У твого Катула гаманець 
повний павуків (XIII); Idem nunc retrahis te ac tua dicta omnia factaque/ ventos irrita 
ferre ac nebulas aereas sinis – Тепер ти йдеш, і залишаєш слова свої усі та справи,/ 
щоб віднесли даремно їх вітри й небесні хмари (XXX); Ultro ego deferrem, copia 
siqua foret – Сам би я віддав, аби лише гроші мав (LXVIII); Fructus sumptibus exsu-
perat – Прибуток перевищує витрати (CXIV). 

Прислів'я завжди повідомляють про людину та її стосунки зі світом, можуть бути 
використаними у будь-якій ситуації. Вони дають можливість стерти індивідуальні риси 
події, наближуючи ситуацію до ряду аналогій [Николаева 1995, 312]. Життя Катула 
було сповнене підйомів та падінь, йому були відомі і бідність, і марні надії на своїх 
покровителів, звідси стають зрозумілі мотиви прислів'їв цієї групи. Що ж до подібних 
висловлювань в інших авторів, то про скупість ми зустрічаємо у Сіра "in nullum avarus 
bonus est, in se pessimus" скупий не є добрим ні для кого, а найгіршим є для себе. 
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5. Verum est et pater et noverca, quorum/ dentes vel silicem comesse possunt – Це 
правда, батько й мачуха такі,/ що зубами можуть камінь гризти (XXIII). До батьків 
та предків у римлян було поважне ставлення, ця сентенція характеризує пошану 
Катула до батька. Знову ж таки, ця тема не нова в літературі: "ames parentem, si 
aequus est, si aliter, feras" люби батька, якщо він справедливий, якщо ні – терпи (ав-
тором сентенції є Сір). 

Підсилення авторської позиції досягається не лише тематикою чи особливостя-
ми світосприйняття, що передаються образами, мотивами, а й рядом граматичних 
форм. "Оскільки це авторська поезія, ми повинні інтерпретувати її так: поради ви-
ходять від конкретного мовця конкретному чи умовному адресату (читачу) і відо-
бражають його особисту точку зору" [Панова 2004, 300]. Форма імператива власти-
ва прислів'ям, що спонукають до дії. У сентенціях Катула наказовий спосіб не зу-
стрічається, проте деякі висловлювання завдяки вставним словам і часткам дореч-
ніше перекласти імперативом, оскільки в них присутній відтінок поради чи наказу 
(LXX, XXXIX). Щодо дієслова-присудка, то він стоїть у формі 1 та 2 особи однини 
і множини (IV, LXXXV, LXVIII, XXII, VIII, XXX ), що відображає власну точку 
зору, заклик до дії; 3 особа однини вживається у розповідних сентенціях (ІІІ, LXX, 
LXXXVI, CXIII, CXIV, XXIII). Час в прислів'ях "неактуалізований теперішній", хо-
ча саме минулий час в найбільшій мірі пов'язаний з конкретною дійсністю, а май-
бутній містить відтінок обов'язковості, проскрипції. Статус імені має невизначений 
характер, йому притаманна семантика неозначених займенників "будь-який", "вся-
кий" [Николаева 1995, 314-314]. Сентенції III, XXII, XXX, XXXIX, LXX мають уза-
гальнюючий характер. Конкретизація притаманна сентенціям V, LXXXV, VIII, 
XIII, LXVIII, де присутній адресат. Всі прислів'я знаходяться в кінці віршів, як під-
сумок вищевисловлених думок. 

У результаті дослідження авторських сентенцій у творчості римського поета Гая 
Валерія Катула ми дійшли таких висновків: сентенції є оригінальними витворами, 
що відображають світогляд поета; схожа тематика сентенцій існувала у римській 
літературі (подібні прислів'я є у Сіра, Гнея Матія, Луцилія, народному фольклорі), 
однак Катул зумів через сентенції описати проблеми та життєві ситуації, які стосу-
валися автора та римського народу; для підсилення авторської позиції Катул вико-
ристовував певні граматичні форми дієслів та імен. 

 
В статье рассматриваются сентенции как выразительное средство латинского поэтического 

языка. На материале лирики Катулла исследуются авторские сентенции, их значение и место в тво-
рчестве поэта, а также в литературном латинском языке. 

Ключевые слова: авторские сентенции, пословицы и поговорки, паремиология, латинский поэти-
ческий язык, стилистические особенности. 

 
In the article Latin sentences are described as the mean of expression of the poetic language. Author's 

maxims, their meaning and place in poet's heritage as well as in literary Latin language are looked upon on 
the material of Catullus' lyrics. 

Key words: author's maxims, proverbs and sayings, paremiology, Latin poetic language, stylistic 
peculiarities. 
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Статтю присвячено дослідженню моралістичних коментарів у латиномовному трактаті Джо-

ванні Боккаччо "De mulieribus claris". Характеризується контраст між наративом та коментарями, 
аналізується критика Боккаччо сучасного йому суспільства у моралістичних коментарях, досліджу-
ється їх тематика., головні заклики та поради. 

Ключові слова: латиномовний трактат, Джованні Боккаччо, "De mulieribus claris", моралістич-
ний коментар, жіночий образ, життєпис. 

 
У життєписах трактату Джованні Боккаччо "De mulieribus claris" моралістичні ко-

ментарі слідують за центральним пунктом кожного розділу, історією життя певної 
жінки. Біографічний матеріал стосується лише головних епізодів життя героїні, які 
автор бажав висвітлити. Увагу Боккаччо привертає драматичний момент, тому трак-
тат "De mulieribus claris" базується на оповідних можливостях екстраординарного. 

Об'єктом дослідження є латиномовний трактат Джованні Боккаччо "De 
mulieribus claris".  

Предмет дослідження – моралістичні коментарі даного трактату. 
Метою статті є охарактеризувати контраст між наративом та коментарями у 

трактаті Боккаччо, проаналізувати критику Боккаччо сучасного йому суспільства у 
моралістичних коментарях, дослідити їх тематику, основні заклики та поради. 

Занепад моралі та можливість навчання у язичників стали лейтмотивом комен-
тарів. Іронія часто використовується коментатором, щоб показати ідею переверну-
того догори дном світу, де язичницьке суспільство вбачається більш моральним, 
ніж християнське. Боккаччо використовує багато засобів, які постійно використо-
вували автори проповідей: риторичні запитання, окличні речення, пряму мову ано-
німних жінок, щоб підкреслити важливі пункти його закликів. 

Обережність письменника в описі минулого контрастує з упевненістю мораліс-
тичного коментування життєписів. Дані коментарі, написані від першої особи, за-
безпечують напруженість та яскравість, яка відсутня в оповіді від третьої особи. 
Вони не обов'язково пов'язані з історією чи навіть з конкретним жіночим образом, а 
можуть передавати авторське прочитання життєпису у світлі власного бачення со-
ціального впорядкування. 

Постійний поділ розділів на дві частини (розповідну та моралізаторську) наво-
дить на думку щодо конфліктуючих прагнень Боккаччо. З одного боку, письменник 
реконструює історію. Це завдання не є легким з причини наявності суперечливих 
версій, серед яких слід обрати істинну, або хоча б перерахувати їх. Історична опо-
відь часто характеризується невпевненістю та прогалинами у відомостях. А друге 
"я", навпаки, затьмарює оповідача історичних подій своїм полум'яним викладом. 
Цей додатковий голос легко впізнається як середньовічно-християнський, це голос 
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консервативного мислителя, який можна знайти у численних флорентійських тво-
рах, зокрема у проповідях та інших релігійних документах. 

Контраст між наративом та коментарями може бути описаний наступним чином: 
наратив часто представляє жінок у світлі сили й слави, далекими від домашнього 
вогнища, залученими у битви, вчинки виняткового героїзму, культуру, моралістич-
ні ж коментарі виражають хвилювання щодо місця жінок у цих сферах, не закли-
кають їх поводитися будь-яким екстраординарним чином. Моралістичний голос 
встановлює субординацію між коментатором і сучасними жінками, кому він пере-
важно адресує свої зауваження.  

Стриманість і контроль – ключові повідомлення коментарів у контрасті до "га-
рної" або "поганої" виняткової поведінки жінок. У життєписі Сульпіції Боккаччо 
дає такі настанови жінкам, щоб вважатися по-справжньому благородними: "… 
жінка повинна спершу стримувати свої розпусні та блукаючі очі, тримаючи їх 
опущеними та фіксованими на краю одежі. Її слова повинні бути не лише при-
стойними, а й стислими і сказаними у потрібний момент. Вона повинна відкину-
ти лінощі (святковість) як вірний та смертельний ворог доброчесності, і вона 
повинна утримуватися від насолод… Вона повинна відкинути спання та танцю-
вання для того, щоб боротися з хтивістю та піклуватися про стриманість і врі-
вноваженість. Вона повинна піклуватися про свій будинок, закривати вуха під 
час ганебних розмов та уникати тиняння. Вона повинна відмовитися від косме-
тики, непотрібних парфумів та надмірних прикрас. Розтоптуючи з усією силою 
свої згубні думки та бажання, вона повинна бути пильною та перебувати у свя-
тих роздумах. Коротко, якщо не перераховувати всіх ознак справжньої доброче-
сності, вона повинна дати всю свою любов лише своєму чоловікові і не помічати 
інших чоловіків, за винятком, якщо любити їх як братів. Навіть в обійми до свого 
чоловіка вона повинна йти зі скромним обличчям і серцем та заради дітонаро-
дження" (67, §6) [Boccaccio 2001, 278] (Тут і надалі пер. – мій – С.Н.). 

Проповіді щодо цнотливості та доброчесності не домінують надмірно у тексті, 
вони є у параграфі на похвалу Гіппо (53), короткому коментарі у життєписі Віргі-
нії тощо (63). У кінці розділу про Енгвалдраду (103) Боккаччо пояснює, чому він 
обрав цей жіночий образ: "Я вирішив розповісти це, дорікаючи сучасницям, які 
є дуже легковажними та мають розбещений норов, що на підморгування чи 
на інший жест, вони мчать в обійми кожного, хто дивиться на них" / "Hec 
dixisse placuit in dedecus modernarum, quarum tanta animi levitas est et effrenati sunt 
mores, ut oculis gestibusque irruere in quorumcunque intuentium videantur amplexus" 
(103, §8) [Boccaccio 2001, 448]. Ця мотивація надає її біографії відкрито дидакти-
чного характеру. Боккаччо підтверджує використання коментарю як стратегії для 
соціальних змін.  

Коментатор особливо роздратований статевими пристрастями, як можна поба-
чити у біографії Іоли (23). Пристрасна любов, на думку Боккаччо, це слабкість, яка 
сприяє підриву соціальних цінностей. Вона протиставляється "раціональному" по-
рядку, здатності чоловіків контролювати жінок та зберігати свій status quo [Kolsky 
2003, 159]. 



Недвига С. М. 

 

 283

Повчальним є також висновок до розділу про Пентесілею (32). Він не стосується 
змісту основної частини тексту. Замість зосередження на виняткових уміннях жінок, 
висновок наполягає на невідповідності чоловіків їх гендерним очікуванням як воїнів: 
"…Пентесілея та жінки подібні їй, стали більш мужніми у зброї, ніж ті, які 
народилися чоловіками та були перетворені на жінок – чи на захищених шоло-
мами зайців – внаслідок лінощів та любові до задоволень" / "…quo hec et huiusmodi 
longe magis in armis homines facte sunt, quam sint quos sexu masculos natura fecit, et 
ociositas et voluptas vertit in feminas seu lepores galeatos" (32, §7) [Boccaccio 2001, 130]. 

У життєписах трактату пристрасна любов знехтувана як форма стосунків. ЇЇ 
замінює інша любов, поважна, у межах шлюбу – "amor coniugalis". Даний висно-
вок формують коментарі у життєписах Гіперместри (14), Аргії (29), Віргінії (63), 
Терції Емілії (74). Короткі зауваження в розділі про Порцію (82), Курію (83) і Су-
льпіцію (85) мають позитивний коментар. Абсолютна відданість Помпеї Поліни 
чоловікові (94), любов жінок мін'янців до своїх чоловіків (31) – також переконли-
ві exempla цієї теми.  

У цьому відношенні традиційне засудження Боккаччо другого шлюбу здобуває 
нового сенсу. Коли між чоловіком та дружиною можна побачити глибоку духовну 
єдність, то їх любов не повинна закінчитися після смерті когось із подружжя: "Лю-
бов повинна бути збережена до кінця" / "In finem usque servandus est amor" (42, 
§23) [Boccaccio 2001, 180]. При цьому догана Боккаччо вдовам може вважатися до-
повненням до його глибокої поваги до шлюбу, незважаючи на серйозне протисто-
яння середньовічної клерикальної думки. Повсюди Боккаччо-коментатор демон-
струє рішуче зобов'язання до соціального порядку за допомогою регулювання ста-
тевих бажань. Письменник вважає, що шлюб міг би гарантувати суспільну стабіль-
ність та успіх нової інтелектуальної діяльності.  

У полеміці проти повторного заміжжя вдів Боккаччо наслідує тверду позицію От-
ців Церкви. Одна з найбільш видатних викривальних промов представлена у розділі 
про Дідону (42), в якому десять параграфів (із двадцяти шести) стосуються теми по-
вторного заміжжя вдів. У коментарях фігурують чотири вдови, сучасниці Боккаччо, 
які висловлюють аргументи, чому вони хочуть повторно вийти заміж. Вказівкою на 
непохитність Дідони автор відхиляє усі ці причини. Таку форму аргументації Бок-
каччо запозичив у християнських письменників. Вона має назву "altercatio" 
(cуперечки сторін, які чергуються питаннями та відповідями) [Дворецкий 2005, 49].  

Перша вдова у Боккаччо вказує на свою безпомічність перед усіма родичами та 
своєю власною тілесною слабкістю. Письменник на противагу говорить, що Дідона 
також не була з дерева чи каміння. Автор радить їй опускати очі та закривати вуха, 
щоб уникати спокус (42, §17) [Boccaccio 2001, 176]. "Gaudia nuptiarum" ("радощі 
шлюбу") також були першим аргументом тих, хто бажав вийти заміж. У цьому ви-
падку Боккаччо радить наступне: зменшити пристрасті за допомогою утримання. 

Друга вдова також посилається на матеріальний аргумент: її значне майно по-
требує нащадків. Боккаччо пропонує вдові пошукати підхожих нащадків серед сво-
їх друзів – їх можна навіть вибрати, у той час коли про дітей треба ще й піклувати-
ся (42, §20) [Bocaccio 2001, 178]. 
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Третя вдова у даному розділі говорить про ще сильніший вплив сімейних інте-
ресів: родичі наполягають на заміжжі. Вона мусить підкоритися, але Боккаччо здо-
гадується, що ця необхідність приховує лише її власну пристрасть. Якби вона дійс-
но не хотіла знову заміж, то її відмови було б достатньо. 

Четверта вдова вважала себе розумнішою за інших ("suo iudicio astutior ceteris"). 
Вона посилається на слова апостола Павла "melius est nubere quam uri" / "Краще 
женитися, ніж розпалятися" (42, §22) [Boccaccio 2001, 178]. Посилання на Пав-
ла Боккаччо називає "fallere Deum" ("обманювати Бога"), оскільки воно служить 
лише для того, щоб завуалювати власну хтивість. Висновок Боккаччо є таким: хто 
виходить заміж вдруге, слідує за власним бажанням, а не за апостольським. 

Боккаччо відмовляє другому шлюбові у лексемі conjugium та характеризує його 
за допомогою порівняння з мессаліною (розпутною жінкою) та поняттями "caveas 
et fornices" ("будинки розпусти"), близькими до нерозбірливих статевих зв'язків та 
проституції [Boccaccio 2001, 180].  

Особисте емоційне ставлення Боккаччо до цієї теми виявляють його вигуки у 
розділі про Дідону. Їх надмірну довжину він оправдовує такими чином: " Хто ж є 
таким стриманим, що не відхиляється зрідка від своєї мети внаслідок свого 
запалу?" / "(...) quis adeo sui compos est quin aliquando ultra propositum efferatur ab 
impetu?" (42, §25) [Boccaccio 2001, 180]. Цей "impetus" ("запал") Боккаччо пов'яза-
ний з його особистим розчаруванням. Будучи у Флоренції, він упадав за однією 
вдовою, яка у його присутності виявляла до нього прихильність, поза очі ж насмі-
халася над ним, розголошуючи його листи до неї. Дізнавшись про це, розгніваний 
Боккаччо вирішив написати сатиричну поему проти жіноцтва, порівнюючи жінок зі 
злим вороном, який каркає направо та наліво (звідси тому, за однією з версій, назва 
поеми: "Corbaccio" ("Корбаччо") – мерзенний, злий ворон) [Смирнов 1968]. 

Загалом у догані Боккаччо вдовам не можна цілком точно розрізняти його осо-
бисті упередження, обурення моральними недоліками та сліпе наслідування тради-
ційної позиції церковних авторитетів щодо дигамії. 

Іншою темою моралістичних коментарів трактату є критика віддавання дівчат у 
монастир без їхньої на те волі, та їхнього поводження у монастирях. Життєпис Реї 
Іллії включений у збірник славетних жінок виключно внаслідок його відношення 
до сучасного Боккаччо часу. Він надає письменнику можливість ангажованої інвек-
тиви проти нерозумних батьків, які з матеріальних причин та показового благочес-
тя й набожності відправляють своїх дочок у монастир. Останні є занадто молодими, 
щоб бути свідомими своїх вчинків. Це є неприйнятним для Боккаччо, тому він 
спростовує причини батьків та викриває їх як недалекоглядно егоїстичні. 

Боккаччо показує реальність: більшість із молодих монахинь починають заздри-
ти світським дівчатам стосовно шлюбу, красивого вбрання та участі у громадських 
подіях. Бажаючи мати все це, вони проклинають своїх батьків та йдуть наперекір 
їхнім цілям.  

Аргументи та їх спростування впорядковані хіастично навколо середньої части-
ни тексту, де зображується бездіяльне життя монахинь, які знаходяться у монастирі 
проти власної волі. Вони починають служити Венері ("Veneri militare"). Небезпеч-
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ними наслідками є "безчесні вчинки перелюбу, ганебні народження, полишені чи 
огидно вбиті нащадки, ганебне вигнання чи втеча" / "stupra turpissima, infames 
partus, nepotes expositi aut infanda morte necati, exclusiones ignominiose fugeque" 
(45, §7) [Boccaccio 2001, 188].  

За критикою Боккаччо монастирського укладу стоїть культурно-історична реа-
лія: у період Пізнього Середньовіччя зменшується релігійний запал монастирського 
життя, рівень освіти [Ennen 1984, 237]. У звітах про стан жіночих монастирів засу-
джувалися світські сукні, нестача покірності, вечори танців та свята, нецнотливість 
та громадська поведінка монахинь [Ennen 1984, 139]. 

Батькам Боккаччо дає вказівку, коли слід присвячувати дитину монастирському 
життю: "не по незнанню, не занадто юними, не поспішно чи, навпаки, в літах; … 
нехай вони прийдуть, усвідомлюючи це чистим розумом, добровільноі" / "non inscie, 
non parvule, non coacte – etate provecte; … et quid agant integra mente noscentes, sponte 
sua" (45, §8). Боккаччо наголошує на усвідомленому рішенні дорослих дівчат.  

У трактаті, створеному на старості літ, Боккаччо є вищим від критики, яка була 
у "Декамероні". Він робить конструктивні роздуми щодо усунення недоліків та по-
рушень. Ситуації лицемір'я, зокрема незадоволених монахинь, які лише ззовні під-
тримують монастирський устав, слід запобігти з самого початку. Тому Боккаччо й 
визначає у трактаті, як повинно виглядати виховання та характер дівчат, які годять-
ся для монастирського життя. Письменник вимагає духовної добросовісної роботи 
над вихованням дівчат: "виховуйте з дитинства у батьківських будинках, на-
вчайте доброчесності та слідуванню звичаїв" / "persancte ab infanda patria in 
domo nutrite, honestate et probandis moribus imbute" (45, §8) [Boccaccio 2001, 188]. 

У моралістичних екскурсах щодо виховання Боккаччо жалкує про руйнацію мо-
ралі, звичаїв, та настирливо застерігає батьків від того, щоб не давали дочкам заба-
гато вільного часу. Європа не була б викрадена та Леєна не стала б повією, зазначає 
автор, якщо б молоді дівчата були під суворою опікою. Тому слід зі строгістю та 
безперестанним наглядом охороняти їх від неправильних кроків. 

Найдетальніше Боккаччо викладає свою концепцію виховання у життєписі Кам-
міли (39). Збереження нею дівочості подає він у зв'язку з простим, далеким від ци-
вілізації життям. "Нинішні дівчата" ("puellule hodierne"), пише автор, також по-
винні утримуватися від бенкетів (commesationes), розкоші (lautitias), хороводів 
(choreas) – усіх можливостей встановлення контакту з представниками іншої статі. 
Як і Камміла, дівчата повинні уникати молодих чоловіків "не лише обіймами, а й 
навіть словами" /"non dicam amplexus, sed etiam verba" та зберегти за будь-яку ці-
ну свою незайманість (39, §7) [Boccaccio 2001, 156]. У подальшому дівчата нарешті 
безпечно будуть віддані у притулок вигідного та корисного шлюбу. 

Поради Боккаччо викладені у повній відповідності з практикою сучасного йому 
часу: за дівчатами спостерігали і вдень, і вночі, їхня свобода обмежувалась усіма 
можливими способами. Повсюди вбачалася небезпека їхній невинності, втрата якої 
знижувала шанси на заміжжя.  

Абсолютна покірність батькам, яка вимагається від дівчат, є, звісно, амбівалентною. 
Боккаччо сам наводить приклади, у яких батьки через недалекоглядні чи егоїстичні 
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рішення приносять дітям нещастя. У розділі про Тісбу (13) він ставиться поблажливо 
до кохання молодих людей, які врешті-решт могли б прийти до шлюбу. Гіперместра 
(14) насмілилася суперечити бажанню свого злочинного батька Даная, який наказував 
їй вбити свого чоловіка, тому чинить морально правильно. Також у своїх інвективах 
проти вдів Боккаччо просить жінок мати велику міру самостійності та сил для того, 
щоб не виходити вдруге заміж всупереч рішенню власної родини. Але звідки ж пови-
нна дівчина, яка вихована за порадами Боккаччо, брати сили для опору? 

Уявлення Боккаччо про виховання молодої дівчини є наскрізь традиційним та 
зорієнтованим на прийнятні кліше. Проте несподіваний поворот, що молоді дівча-
та, які наслідують волелюбну амазонку Каммілу, знайдуть себе у бажаному батька-
ми шлюбі, може вказувати на те, що Боккаччо подає рекомендації щодо виховання 
з легким іронічним підтекстом.  

Деякі коментарі стосуються політичних проблем сучасного Боккаччо суспільст-
ва. У життєписі Церери письменник не має на меті проаналізувати, яким чином Це-
рера (5) досягла слави та популярності. У розділі, що складається з 13-ти парагра-
фів, тільки п'ять стосуються біографічного суб'єкта, інші ж параграфи розглядають 
наслідки намагань Церери, яка є винахідницею сільського господарства, цивілізу-
вати людство. Висновок є таким: Золотий вік був кращим, ніж сучасна цивілізація. 
У коментарях до цього розділу Боккаччо малює відкриту картину впливу протока-
піталізму на стиль життя й класові відмінності. Коментатор виражає свою стурбо-
ваність щодо економічного розшарування, яке породжує суспільно-політичний 
конфлікт. "Invidia" (заздрість), викликана політикою міста-держави, призводить 
до політичної ворожнечі й вигнання. Такі коментарі – більш ніж гуманістична нос-
тальгія за минулим Золотим віком. У контексті трактату вони представляють собою 
засудження сучасної авторові політики [Kolsky 2003, 139].  

Коментатор також глибоко стурбований роллю грошей у суспільстві. Він роз-
глядає їх як головну причину соціального конфлікту. Пов'язані з бажанням володі-
ти та позбавляти права володіння, гроші спотворюють соціальні відносини, і суспі-
льство не може бути згуртованим. Дискусія щодо корумпованої судової влади, яка 
має місце у життєписі Віргінії (58), також пов'язує цю продажність із відсутністю 
цінностей, яку викликало суспільство, що базується на грошах.  

Отже, трактат "De mulieribus claris" – пошук втрачених цінностей, дослідження 
того, чи могли б образи жінок античності надати методів поведінки для урівнова-
ження сучасних Боккаччо протокапіталістичних стосунків та ідеологій. Вдивляю-
чись назад у дохристиянські часи, письменник аналізує жіночу поведінку та соціа-
льні взаємини, наповнюючи їх, де необхідно, християнським прочитанням.  

Більшість моралістичних коментарів трактату вкладають виняткових жінок у 
рамки обумовленої структури, створюючи нерозривну діалектичну напруженість. 
Цим Боккаччо підпорядкував наратив до коментарю та приглушив такі здобутки 
оповіді, як повторне відкриття забутих античних джерел, зображення могутніх сла-
ветних жінок, нав'язуючи моралістичне завершення цілому ряду біографій. І тому 
будь-які екстраординарні елементи оповідного тексту не можна однозначно інтер-
претувати. Міркування коментарів мають на меті управляти жінкою, а також пред-
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ставити більш загальну критику суспільства, яке спотворило основні моральні 
принципи. Тому моралістичні коментарі – значно більше, ніж тирада проти жінок, 
вони є віддзеркаленням хвилювань автора щодо вад сучасного йому суспільства. 
Численні коментарі є політичними за своєю природою і прагнуть знайти засоби від 
соціальних бід, які охопили суспільство.  

 
Статья посвящена исследованию моралистических комментариев в латинояычном трактате 

Джованни Боккаччо "De mulieribus claris". Характеризуется контраст между нарративом и комме-
нтариями, анализируется критика Боккаччо современного ему общества в моралистических комме-
нтариях, исследуется их тематика, главные призывы и советы.  

Ключевые слова: латиноязычный трактат, Джованни Боккаччо, "De mulieribus claris", моралис-
тический комментарий, женский образ, жизнеописание. 

 
The article deals with the research of moralistic commentaries of Giovanni Boccaccio's latin treatise "De 

mulieribus claris". Opposition between narrative and commentaries is described. Boccaccio's criticism of 
contemporary society in moralistic commentaries, their themes, main appeals and advices are analysed. 

Key words: latin treatise, Giovanni Boccaccio."De mulieribus claris", moralistic commentary, woman's 
image, biography.  
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Наша робота присвячена дослідженню поетичного жанру елегії, її розвитку від античності до 
епохи Середніх віків, а саме до ХІІІ століття, та аналізу тематики і мовностилістичних засобів. 
Окрім цього, в дослідженні розкривається шлях розвитку римської елегії від античної епохи до поезії 
Середньовіччя. 

Ключові слова: елегія, "золота доба", кохання, елегійний поет, лірика, мова і стиль. 
 
Серед античних римських письменників, в творчості яких використовувався елегій-

ний дистих, виділяються поети "золотої доби", епохи принципата Августа – це Тібулл, 
Проперцій та Овідій. Під впливом історичних подій римська література зазнає доволі 
разючих змін. Найбільшим фактором для зміни послужила поява та закріплення нової 
релігії – християнства. У зв'язку з цим виникали нові жанри і основними перехідними 
жанрами між любовною поезією золотої доби та середньовічною лірикою стають жан-
ри історіографії, ораторської та епістолярної прози, роману. Варто відзначити, що роз-
виток елегії не зупинився, не зважаючи на сприятливі для того історичні умови, а про-
довжився та видозмінився, отримавши свої певні особливості. 

Серйозним дослідженням елегії займались численні мовознавці та літературо-
знавці. Найвизначнішими та найвідомішими з них були: Федоров Н.А., Голеніщєв-
Кутузов І.Н., Гаспаров М.Л., Грант M., Крутвел Ч., Бурцев А.А., Давидено Г., Нос-
трдам Ж., Ален А.В., Юриняк А.Б., Муравйов В.Б., Рабі Ф.Дж. і т.д. 

Об'єктом нашого дослідження є окремі твори елегійного жанру різних епох, 
починаючи з І століття до нашої ери і закінчуючи ХІІІ століттям нашої ери. Серед 
них виділяються такі автори, як Тібулл, Проперцій, Овідій, в пізніші епохи – Нама-
ціан, Авіан, Фортунат, окрім цього деякі з поетів-вагантів, такі як Архіпоет та Ва-
льтер Шатільйонський. 

Предметом дослідження були тематика елегійних творів в різні періоди від анти-
чності до 13 ст. та мовностилістичні засоби, використані в творах Тібулла, Пропер-
ція, Овідія, Намаціана, Авіана, Фортуната, Архіпоета та Вальтера Шатільйонського. 

Метою нашого дослідження є опис становлення і розвитку римської елегії, ана-
ліз мовностилістичних засобів і прийомів, які використовували представники еле-
гійного жанру, аналіз шляхів виникнення та розвитку римської елегії, визначення 
тематики елегійних творів під впливом часу та історичних умов. 

Актуальність роботи зумовлена посиленим інтересом сучасної лінгвістики та 
літературознавства до вивчення становлення та розвитку жанру елегії, її тематики, 
вживання мовно-стилістичних засобів та прийомів в різні літературні епохи, як ва-
жливого чинника формування поетичної картини світу елегійних авторів та їх 
вплив на розвиток літератури в подальшому. 

Елегія – (від грец. έλεγος – журлива пісня, скарга; хоч етимологічне значення 
може мати й інші джерела) – один із жанрів лірики медитативного, меланхолійного, 
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почасти журливого змісту. Елегія визначалась у Стародавній Греції (7 ст. до н.е.) 
передусім, як вірш (двовірш), і в якості розміру, був елегійний дистих. Деякі сучас-
ні дослідники наполягають на малоазійському походженні цього терміна і вважа-
ють, що він означає "пісню під акомпанемент флейти". Овідій називає елегію "жа-
лобливою" (flebilis elegia). Очевидно, такою вона і була з самого початку і такою 
сприймалася протягом багатьох віків. Не випадково у сучасних мовах прикметник 
"елегійний" є синонімічний словам "сумний", "меланхолійний". 

Відомі нам елегії давньогрецьких поетів VII-VI ст. до н.е. настільки різноманітні 
за змістом і вираженим у них почутті, що встановлення першоприроди цього жанру 
є проблематичним. Перші елегіки (7-6 ст. до н.е.) були родом з Іонії. 

Елегія займає проміжне положення між епосом і лірикою в сучасному розумінні 
цих слів. Епічна поема, як правило, має об'єктивний характер: поет розповідає про 
події минулого у третій особі; його особистість залишається захованою за фігурами 
персонажів. Інша справа – ліричний поет. Він намагається виразити свій внутрі-
шній світ і розповісти про свої особисті переживання. Але разом з тим поет-елегік 
часто звертається до традиційних тем і викладає загальні істини, повторюючи мо-
тиви воєнно-патріотичного і моралістичного характеру, які розробив ще Гомер. 

Поезія Калліна, представника військової та патріотичної елегії, що жив у 7 ст., 
закликає до боротьби. Всього збереглося лише сім уривків його елегії. Архілох 
(7 ст. до н.е.) писав як про війну, так і про мир, про кохання та смерть. Відомо, що саме 
Архілох та Каллін були засновниками елегійного дистиху. Мімнерм (7 ст. до н.е.) – ще 
один представник жанру елегії зображав безпосередньо любовний напрямок, в яко-
му він закликає до любовної насолоди. Згодом саме на Мімнерма буде посилатись 
більшість римських елегіків, а зокрема і Проперцій. Тіртей та Солон (7-6 ст. до н.е.) 
були першими елегіками метрополії. В своїх творах Солон пише на різні теми та 
звертається до всіх афінян, тому його твори можна назвати політичними. Ксенофан 
же в своїх елегійних дистихах пише про реформаторські ідеї. 

Вірші елегійного характеру були вже у неотериків. Римська елегія сформувалась 
та досягла розквіту в тих колах рабовласницького суспільства, які постраждали від 
громадянських війн, були не дружелюбно налаштовані до Августа та шукали за-
спокоєння, відходячи від політичного життя. Ці настрої особливо проявились в 
творчості Тібулла та в перший період творчості Проперція, але поступово, хто ра-
ніше, хто пізніше приймають режим Августа, що простежується в роботах Пропер-
ція. В творчості останнього римського елегіка Овідія яскраво відзначається незадо-
воленість реставраційною політикою Августа. 

"Епоха Августа" – це епоха поезії, якою захоплювались всі. Свого часу Горацій 
казав, що вірші пишуть всі, і "ті, хто вміють, і ті, хто не вміють". Поети цього пері-
оду спирались в основному на еллінський досвід, досвід "александрійців" – але аб-
солютно точно можна сказати, що вони не були наслідувачами, вони виражали 
щось своє, безпосередньо власне і додавали щось нове. Імовірніше, за думкою Ва-
дима Пащенка – вплив еротичної грецької лірики на римську літературу був опосе-
редкованим – через буколічну пісню. Цей зв'язок між александрійськими і римсь-
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кими поетами можна простежити не в усьому, а лише в деяких засобах, прийомах. 
Зокрема вживання якогось одного імені в кількох елегіях. 

У Римі перші збірники елегій з'явилися лише в епоху Августа: в 29 р. до н.е. 
книги своїх елегій на теми кохання публікує Проперцій, через деякий час – Ті-
булл. Протягом десятиліття виходять у світ інші збірники цих авторів, а також 
"Любовні елегії" Овідія. Але вже в кінці I ст. до н.е. любовна елегія приймає фор-
му дидактичної поеми. 

Елегійні поети суттєво відрізняються від поетів римського класицизму – Вергі-
лія та Горація. Світогляд поета дуже звужується і все, що турбує поета – це кохання 
жінка, любовні переживання, радощі та печалі, пов'язані з жінкою, яку поет описує 
в своїх творах. 

В римській любовній поезії елегія, як ми же зазначали, переживає невеликий пе-
ріод – лише від Галла до Овідія і, як правило, має два типи: перший – це великі роз-
повідні елегії, другий – це короткі вірші, епіграми, написані елегійним дистихом і 
присвячені любовним переживанням і почуттям. Римська ж елегія наближається 
більше до другого типу, але має рису, яка виокремлює її з-поміж інших двох – бі-
льшість елегій присвячені одній жінці. Ця жінка могла бути дійсно існуючою, а мо-
гла бути і вигаданою. Часто римські елегіки використовують імена божеств. Так в 
елегіях Тібулла ми бачимо два імені – Делія (епітет богині Артеміди) та Немезіда 
(епітет богині помсти), у Овідія – ім'я давньогрецької поетеси Корінни, у Проперція 
– Кінфія (епітет богині Артеміди). 

Римський елегік не прагне до почуттів, що швидко минають, він прагне до 
чогось більшого, серйознішого, він мріє про міцні стосунки, про щасливий 
шлюб. "Кохання вічне" – принаймні до наступної збірки віршів, яку вже можна 
присвятити новій коханій. Звичайно ж, це не означає, що, якщо в одній книжці 
буде іти мова про одну жінку, то тоді в ній не буде віршів, написаних іншій. 
Вони будуть, але не буде згадано її імені. Такою є одна з вимог римської елегії. 
В римській елегії кохання поета – це обов'язково страждання, переживання, гір-
ке кохання, яке пов'язане з ревнощами, зрадами, розчаруваннями та іншими ва-
дами. Поет зображує зустрічі, хвороби, все, що тим чи іншим чином супрово-
джує стосунки двох закоханих. Любовні переживання в римській елегії зобра-
жуються в дуже стилізованій формі і в ній використовується багато елементів як 
грецької так і римської поезії в цілому. Образ закоханого поета нагадує образ, 
взятий з комедії, коли ми бачимо закоханого молодого чоловіка, в образі коха-
ної зберігаються риси гетери, а в якості ворогів щасливого кохання бачимо звід-
ницю та воїна. В римській елегії кохання набуває чи не найголовнішу роль в 
житті людини і втілення в творчість власних почуттів поета об'єднує всіх трьох 
римських поетів елегіків – Тібулла, Проперція та Овідія. 

В елегіях Тібулла помітні сліди впливу грецьких та олександрійських поетів. 
Тим не менш, він все ж таки дуже від них відрізняється. В його творах відсутній 
вчено-міфологічний реквізит. Звичайно ж , як це властиво багатьом поетам, у нього 
багато традиційних мотивів, таких як опис "золотої доби", страждання перед закри-
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тими дверима коханої, зображення Купідона, озброєного луком, любов до сільсько-
го життя, прагнення до мирного життя. Але ця традиційність поетів знайома і зро-
зуміла для кожної освіченої людини. 

Серед інших римських ліриків Тібулл відрізняється більшою простотою викла-
ду, відсутністю показної вченості й почасти сентиментально-журливим тоном своєї 
лірики, яку так високо поставив в елегії, написаній на смерть поета, його сучасник 
Овідій. В своїх творах Тібулл звертається до коханої дуже просто, уникає міфологі-
чних образів, великих зворотів. 

Мова та стиль Тібулла вирізняються скромністю та елегантністю. Овідій сприй-
має Тібулла як зразок для наслідування. Серед усіх римських елегіків у Тібулла 
найбільш чистий, благородний та стриманий стиль. Тібулл відмовляється від міфо-
логічної вченості та традиційних фраз. 

Альбій Тібулл ідеалізує старі, більш здорові в моральному відношенні часи та 
виступає проти сучасності. В елегії все більше підсилюється дидактичний елемент. 
З однієї сторони всі ці теми представляють загальний інтерес, а з іншої сторони ві-
рші мають більш дієву силу і за допомогою своїх творів він вчить інших, як треба 
себе вести в аналогічних ситуаціях. 

Новим антиподом м'якому, дещо меланхолійному Тібуллу був темпераментний 
Секст Проперцій, який став одним з найвидатніших представників римської еро-
тичної елегії, яка на той час була вираженням опозиції проти національно-консер-
вативної ідеології того режиму. Його більше можна віднести до поетів, які писали 
вчені елегії, отже, він, якщо можна так сказати, є наступником Корнелія Галла. 

Кохання до одної жінки є обов'язковою умовою для елегійного поета. Не дивля-
чись на те, що Секст Проперцій поет любовної лірики, він пише також і на інші те-
ми. Так, він як і Тібулл засуджує жадобу до грошей, жіночу корисливість, звеличує 
давні часи, коли панувала щира та непідкупна любов. 

За прикладом елліністичних майстрів, Проперцій протиставляє свою елегійну 
творчість піднесеному стилю епоса [Тронский, 2004]. Проперцій поєднував сен-
тиментальну еротику з вченою міфологією. В книгах своїх елегій автор то погли-
блює аналіз пристрасті, робить композицію творів складнішою, то в якості основи 
обирає вчену елегію, то знов повертається до жіночої психології, чим і досягає 
більшої реалістичності. 

Характерно, що для своєї лірики Проперцій ще вважає за потрібне створювати 
специфічні ситуації. Напружена і патетична елегія Проперція за своєю величиною 
значно коротша, ніж у Тібулла, не дивлячись на перенасиченість міфологічними 
прикладами та порівняннями. Проперцій уникає відступів і ближче притримується 
вихідної ситуації. Для зображення гострого та глибокого переживання він створює 
важкий, збуджений стиль, яскраво темпераментний, багатий сміливими образами і 
словосполученнями, різкими, неочікуваними переходами. 

Стосовно іншої тематики елегій, то перша книга вміщує в себе і прямий полі-
тичний випад – гіркі спогади про так звану "перизунську" війну, де загинув один із 
родичів Проперція, який змагався проти Августа. 
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Літературні кліше, які Проперцій віднаходить в традиції, він видозмінює дово-
лі дотепно – перебільшує ідею любовного рабства, яку він знайшов у Галла, за-
сновника римської любовної елегії. Чи це та жінка, яка косметикою та іншими 
прикрасами тільки послаблює свою природну красу, чи їй не до вподоби подібні 
речі і вони буде використовувати для цього ті мистецтва, які їй подарували Феб, 
Музи, Венера та Мінерва. 

Проперцій в більшій мірі, ніж інші римські елегіки, має відбиток елліністичного 
ідеалу poeta doctus. В порівнянні з Тібуллом у Проперція кидається в очі його при-
страсть до міфологічних прикладів. В Овідія також є міфологічні образи та сюжети, 
але вони інтерпретуються дещо на інший манер. Поет також підкреслює протилеж-
ність до епосу в своїх творах. 

Мова Проперція така ж суперечлива, як і хід його думок і структура його віршів. 
Навіть словник почуттєвих слів відрізняється від тібуллового. Найяскравішою ри-
сою мовного стилю Проперція є його прагнення до вжитку повсякденних слів для 
зображення високих почуттів. Для Проперція також характерні натуралістичні опи-
си в серйозному контексті, чого в принципі не варто очікувати від "епохи Августа". 
Стиль Проперція видається більш насиченим, ніж у Тібулла, але менш ніжним та 
гнучким. В той час як Тібулл прагне до витонченості, Проперцій робить акцент на 
конкретиці. Всередині елегії Проперцій часто відмовляється проясняти поєднання 
думок сполучниками, при цьому поєднуючі слова він схильний ставити на початку 
вірша, що є ознакою витонченої літературної техніки. 

Публій Овідій Назон в дуже молоді роки почув в собі поетичний дух, що змуси-
ло його в ранній юності ввійти в круг тодішніх відомих поетів Риму. Овідій вів в 
Римі легковажний спосіб життя, а володіючи блискучим талантом поета, він часто 
вводив в свою поезію легковажні образи і мотиви. 

За елегійною традицією збірник має свою героїню, але лише деякі елегії зверне-
ні безпосередньо до неї. Елегії Овідія значною мірою є переспівами з Катулла, Ті-
булла, Проперція, грецьких епіграматистів: ми знову зустрічаємось з серенадою, 
настановами звідниці, з корисливими красунями та суперником – воїном, але Ові-
дій відрізняється зовсім іншим ставленням до дійсності та літературного матеріалу, 
іншими стилістичним прийомами, ніж його римські попередники. 

Значною відмінністю стиля Овідія від його попередників є перенесення принци-
пів декламаційного стилю в поезію. Це в першу чергу виявляється в нескінчених 
варіаціях однієї теми. 

Овідій часто бере окремий мотив, вибраний кимось з більш ранніх поетів, а по-
тім розширює його за допомогою декламаційної обробки до розмірів великого вір-
ша. Безнадійне "кохаю і ненавиджу" Катулла отримує жартівливо-грайливий роз-
виток, а "смерть горобця" того ж Катулла виростає до розмірів великої елегії про 
смерть папуги Корінни, яка побудована за всіма правилами риторики та пародую-
чої пафос надгробних промов. 

Для збірки елегій характерні такі особливості: винахідливість у варіюванні, до-
тепність, тонкощі в зображенні окремих психологічних спостережень, живі побуто-
ві замальовки, виключна рівність. 
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Заслання Овідія змусило змінити його поетичну тематику. Він пише збірку еле-
гій. Зміст його поезії стає журливим і сповнений молитов про повернення до Риму. 
Всі ці елегії Овідія різко відрізняються від його попередніх творів глибоким душе-
вним болем, почуттям безвихідного становища і катастрофи. Інші ж елегії варію-
ють тематику між скаргами на клімат Скіфії, невірність друзів, похвала вірній дру-
жині та тим, хто залишився другом автору та уславленням поезії, як єдиної радості 
в житті, яка допомагає йому вижити. Останні три книги присвячені тяжким розду-
мам про власне життя в вигнанні, проханням про помилування, звернення до друзів 
і дружини за допомогою. 

Правління імператорів після епохи Августа поступово вело імперію до занепаду. 
Тіберій, Калігула, Клавдій, Нерон були імператорами, правління яких проходило в 
обстановці постійних держаних інтриг та заколотів чи то проти сенату, чи то на-
впаки. Епоха Тіберія, на перший погляд, наче веде до занепаду, але твори Вергілія 
та Тіта Лівія залишаються поза конкуренцією. Політичні зміни зміщують і темати-
чний інтерес літератури. Оскільки політичні теми стають небезпечними, а критика, 
яку неможливо висловити напряму, знаходить вираження у вигляді байок, які ста-
ють повноправним поетичним жанром. В поезії відповідно теж все частіше з'явля-
ються похвали на честь правителів – це спостерігається в еклогах та описовій ліри-
ці [Альбрехт фон, т. 2, 2005.]. 

В епоху середньої та пізньої імперії політична та читацька потреба в розважаль-
ній літературі приводить до того, що історіографічні праці латинською мовою виті-
сняються біографіями правителів (Марій Максим, Аврелій Віктор). Християнська 
біографія розвивається з діянь мучеників і досягає певних висот. 

Поезія ж в період середньої імперії затримується на тому ж етапі, що і в епоху 
ранньої імперії і продовжує свій розвиток лише епоху пізньої імперії. Елегійний 
розмір втрачає безпосередній зв'язок з жанром і стає лише загальною оболонкою і 
прикладом для християнської поезії. Першим прикладом цієї зміни нам служить 
вірш Лактація – "De Phoenice". В одному із своїх елегійних віршів "De reditu 
suo" Рутилій Намаціан вводить похвали Риму [Соболевский, 1959]. 

Рутилій Намаціан виходець з гальсько-римської знаті, в 414 році стає префектом 
Риму, а в 417 році він їде з міста в Галлію. Твір написаний елегійним дистихом 
створений після прибуття в Галлію. 

Відомо, що початок першої книги зник, тому навіть саму назву було взято з за-
головку 1,1. У викладі причин подорожі автор пише похвалу римлянам, про про-
щання з містом пише гімн-молитва з проханням про щасливу подорож, потім опи-
сує розлука з друзями, подорож від Portus Romae до Portus Pisanus, описує найвідо-
міші місця та гостювання у друзів. Після вступу, розповідей про географічне поло-
ження та вигляд Італії, діяльності Стиліхона дуга книга обривається на місці, коли 
автор приїздить до Луни. 

Для написання твору Намаціан, як освічена людина, використовував творчість своїх 
попередників – Вергілія та Овідія, особливо схожі за жанром текти типу Iter Brundisium 
Горація (sat. 1, 5) та Tristia (1,10) Овідія, Propemticon (silv. 3, 2) Стація та Мозеллу Ав-
зонія, причому його написання вирізняється надзвичайною витонченістю. 
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Мова і стиль автора вирізняється чистотою. До архаїчних та простонародних еле-
ментів можна віднести використання пасивного дієприкметника минулого часу в ак-
тивному значенні. Будова вірша вишукана, але багатоскладові слова в кінці вірша 
трапляються часто. Незважаючи на традиційну тематику твору про подорожі, виді-
ляються також і моменти, де автор не дружелюбно ставиться до монахів та іудеїв. 

Про злиття жанрів також свідчить і те, що від поеми варто було б очікувати гек-
заметр, а натомість ми бачимо елегійний дистих – зв'язок між жанром та метром 
слабшає. Отже, елегійний жанр не зупинявся в розвитку, незважаючи навіть на те, 
що по суті став тепер загальною оболонкою, прототипом, за яким писали свої по-
етичні твори автори ["Поздняя латинская поэзия", 1982; Бурцев, 1978]. 

Флавій Авіан – представник римського дидактично – моралізаторського жанру 
поезії – байки, літературна спадщина якого складає 42 байки, написані елегійним 
дистихом. Цей жанр у римську літературу ввів Федр, опрацювавши віршем сюже-
ти, запозичені в Езопа. Максиміан свою любовну елегію представляє доволі таки 
скромно. Авіан латинізує байки Бабрія не зовсім підходящим елегійним розміром. 
Пізніше цей розмір будуть запозичувати, навіть, для комедії. 

Авіан – спадкоємець і наслідувач грецького байкаря Валерія Бабрія, основопо-
ложника грецької літературної байки, прихильника аристократичного, естетичного 
напряму в поезії [Гаспаров, 1971]. Історики римської літератури, ґрунтуючись на 
словах присвяті-звертанні "я спробував пояснити елегійним дистихом те, що було 
викладено грубою латиною", робили висновок, що Авіан користувався не безпосе-
редньо байками Бабрія, а римською збіркою байок у прозі, що належала перу рим-
ського ритора ІІІ ст. н.е. Юлія Тіціана. При написанні твору Авіан турбується про 
досконалість та витонченість форми, про правильне написання, але його мова вся 
пронизана пізньолатинськими елементами. 

Загалом Авіан не проявляє інтересу до соціально-політичних та релігійних про-
блем, зокрема в його байках не відображені криза та процес занепаду римської ре-
лігії, який розпочався з поширенням християнства на території Римської імперії. 
Його цікавить передусім художнє опрацювання запозичених сюжетів, а їх ідейне 
спрямування справа не першої ваги. 

В поетиці Авіана, в його лексиконі помітний певний вплив Вергілія і запозичен-
ня з його творчості – переважно з "Георгік" та "Енеїди". Ці запозичення безумовно 
вплинули на поетичний стиль байок, якому властиві витіюватість, пишномовність, 
вигадливість, що більше характеризує елегію. 

Варто відзначити, що у Авіана самовідчуття освіченого письменника і він турбу-
ється про витонченість форми (адже це елегійний дистих), однак його мова насичена 
пізньолатинськими елементами. Варто відзначити, що кожні два рядки цих байок 
завершені за змістом, то розвиток сюжету губиться у великій кількості різних тез. 

Серед тем, що розглядає Авіан в своїх байках, є тема дружби. Вона прослідкову-
ється так само яскраво в іншого поета, але епохи Августа – Овідія, який розчарову-
ється в друзях і пише до них звертання. Авіан же у формі байки дає нам настанови 
щодо вибору друзів та того, якими вони мають бути. 
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Написання байок таким розміром є ознакою розмитості меж жанру елегії, вка-
зує на вплив інших літературних жанрів та історичних умов, які сприяли такій 
зміні. Зв'язок між жанром та метричною схемою слабнуть і твори є яскравим сві-
ченням цього. 

Твір Рутилія Намаціана, письменника V століття, про його подорож (itine-
rarium) має назву "De reditu suo". Назва не є автентичною і взята з першої книги, 
адже її початок загублений. В описі власної подорожі Намаціан крім власних спо-
стережень використовує путівники. Досвідчений оратор, освічена людина, що ро-
зуміє основи поезії, він використовує твори своїх попередників – "Tristia" Овідія, 
"Iter Brundisinum" Горація, "Popempticon" Стація, "Mosella" Авзонія. 

Латинське Середньовіччя в цілому позначає складову Риму. Його державницьку 
ідею, його церкву, його культуру, що викарбувалась на всьому середньовіччі, тобто 
набагато всеохопніший феномен, ніж вживання латинської мови та літератури. За 
багато сотень років Рим засвоїв своє державницьке існування як світову місію [Ку-
рціус, 2007]. 

В VI столітті народна мова змінилась настільки, що романісти різко відокрем-
люють латинську мову цього часу від "класичної латини" Зараз не виникає сумні-
вів, щодо того, що ритмічна поезія народної латини лягла в основу літературної 
французької, італійської, іспанської мови та сприяла утворенню німецької. 

Серед поетів VI століття на думку багатьох вчених найбільшої уваги заслуговує 
постать Венанція Гонорія Клементія Фортуната [Голенищев – Кутузов, 1972]. 

Більшу частину його поетичної спадщини складають вірші "на випадок" – епіта-
ламі, епітафії, вдячні гімни, послання і т.д. Його поезія мала дуже сильний вплив на 
французьких, англійських та ірландських поетів наступних століть, особливо Каро-
лінгської епохи. 

Метричні форми Венанція Фортуната не відрізняються особливою різноманітні-
стю. Улюблений його метричний розмір, яким він більш за все і користувався – ди-
стихи. Латинська мова Фортуната відрізняється від класичної, в ній часто зустріча-
ються народні вирази та фрази, а також галльські діалектизми. Багато хто з дослід-
ників історії літератури називає Венанція Фортуна та останнім римським поетом. 
Фортунат був зразком придворного парадно-хвалебного віршування та агіографіч-
ного епосу [Курціус, 2007]. 

Після Боеція починається надзвичайно небезпечний період для літератури та 
культури в цілому [Ковалева, 1988]. Назвою цього періоду стали "Темні Віки" – це 
період між занепадом Західної Імперії та правлінням Карла Великого. Книги та ру-
кописи, які не знайшли свого захисту в бібліотеках монастиря та єпископських біб-
ліотеках були втрачені назавжди. Збереженню літератури сприяли кілька факторів. 
По-перше, творчість таких авторів як Плавт, Горацій, Персій, Цицерон, Макробій 
вивчали ще за їх життя, тому дослідження їх творчості було завжди актуальним. 
По-друге, створення скрипторіїв в монастирях для перепису творів допомагало збе-
рігати роботи античних вчених та письменників. І врешті, найголовнішим факто-
ром був прихід до влади Карла Великого. 



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 296

Про Катулла стало відомо лише тому, що в епоху Середньовіччя один з верон-
ських єпископів зацікавився творчістю цього поета, його земляка. Епоха придвор-
ного кохання була названа aetas Ovidiana через те, що найвідоміші елегіки анти-
чності Тібулл, Проперцій та Катулл в епоху середньовіччя майже пропали без вісти 
[Давиденко, 2006]. 

В середні віки елегіків не читали. Інтерес до них знову з'явився в епоху Відро-
дження, а потім в XVIII столітті. Серед поетичних творів найбільше з'являється по-
ем. При чому більшість авторів звертаються до політичних або історичних тем – 
"Пісня про перемогу пізанців", "Діяння Фрідріха Барбароси", "Діяння Роберта 
Гвіскара". В середині ХІІ століття клірик з Бергамо, добре знайомий з античним 
епосом, написав доволі довгу поему в гекзаметрах про діяння Фрідріха Барбароси. 
Поема Петра з Еболі "De Balneis Puteolanis" ("Про Путеоланські води") – була ду-
же популярним трактатом медичного спрямування. Ця поема складається з 36 епіг-
рам по 12 гекзаметрів та пентаметрів, які чергуються. 

Поема Генріка з Сетімелло "De Diversitate Fortunae et Philosophiae 
Consolatione" ("Про мінливість вдачі та філософії"), яка звилась під впливом еле-
гійних творів Овідія "Tristia" передавала особисті переживання самого автора [Го-
ленищев – Кутузов, 1963]. Не дивлячись на схильність Pauper Henricus до моралі-
заторства, елегія наповнена побутовими сценками, порівняннями, які були взяті з 
сільського життя, іронічні зауваження. 

Варта уваги творчість поетів-вагантів, більша частина творів яких анонімні. Їх 
можна було вважати частиною фольклору і за законами фольклору вони піддава-
лись вільній народній обробці. Твори втрачали ім'я автора, початковий текст насті-
льки змінювався, що і сам його творець не завжди міг впізнати свій власний твір. 
Серед анонімних творів вагантів все ж є кілька авторів, які лишились для нас відо-
мими. Історія зберегла лише три імені поетів – вагантів ХІІ століття, мабуть, тому 
що їх твори були тими видатними майстрами, класиками вагантів, на чию творчість 
орієнтувались і кого наслідували рядові поети. 

Примас Гуго Орлеанский (початок ХІІ ст.), Архіпоет Кельнський (1125–1165 рр.) 
та Вальтер Шатільйонський (ХІ-ХІІ ст.) – ось три імені, які і стали взірцем поетич-
ної літератури ХІІ століття. Вальтер Шатільйонський – видатний поет при дворі 
англійського короля Генріха II Плантагенета. Він був одним з найбільш освічених 
латинських поетів ХІІ століття. Його перу належить велика історична поема "Алек-
сандріада", що була присвячена походам та діяльності Александра Великого. 

Тематикою його віршів було сатиричне зображення тогочасної обстановки в 
культурі та науці. Він писав про падіння моральності в суспільстві (що прослідко-
вується в творах поетів-елегіків "золотої доби", які скаржились, що їх одношлюб-
ного кохання ніхто не розуміє і, що вони прагнуть повернутися до старих традицій, 
коли кохана належить тільки одному чоловіку і т.д.), створював ліричні пісні, які 
розповсюджувались серед народу і поступово втрачали авторство. 

Дослідник творчості вагантів М.Л. Гаспаров дає образну порівняльну характери-
стику творчості цих трьох поетів: "Примаса легче всего представить себе читаю-
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щим стихи в таверне, Архипиита – при дворе, а Вальтера – на проповеднической 
кафедре" [Гаспаров, 1975]. 

Відома збірка "Carmina Burana" написана в період з ХІ по ХІІ століття. Розквіт 
латиномовної поезії вагантів припадає на XII-XIII століття. 

Найяскравіші особливості, якими вирізняється поезія вагантів – це рими кінце-
вих складів, нова лексика, введення імен та більшої кількості образів. В змісті сере-
дньовічної поезії переважає такі теми, як концепція кохання, образ коханої, сповіді, 
грайлива та розважальна тематика, що є спадщиною поетів-елегіків золотої доби. 

Отже, згадки про поетів-елегіків золотої доби знаходимо протягом всіх епох – 
звернення до Тібулла у вірші Горація (epist.1, 4 "Ad Albium Tibullum"), поетичний 
некролог Овідія (Amores, 3, 9), у Веллея, Квінтіліан прославляє їх стиль, а Марціал 
(14, 193) зазначає, що за його часів дві книги Тібулла були гарним святковим пода-
рунком. Сідоній Аполлінарій цитує Тібулла в своїх творах (carm. 9, 260; epist. 2, 10, 6). 
В Середні віки про елегіків згадували мало, але відомо, що латинський поет Гіль-
деберт де Лаварден (1133 р.) був знайомий з їх творами. 

Якобо Санназаро (1530 р.) в своєму буколічному вірші Arcаdia описує сільське 
життя та природу і звертається до Тібулла. Відомо, що твори Тібулла мали неаби-
яке значення для творчості П'єра де Ронсара (1585 р.), Ремі Белло (1577 р.). Ла 
Фар (1712 р.) перекладає деякі елегії поета. Жан де Ла Шапель публікує роман про 
Тібулла з багатьма цитуваннями з Corpus Tibullianum [Альбрехт фон, т.2, 2005]. 

Через правдивість і щирість почуттів, які поети-елегіки золотої доби описують в 
своїх елегіях, Понс Дені Ешуар Ле Брен, Жан Франсуа де Лагарп, Еваріст-Дезіре 
де Форж де Парні, Антуан Де Бертен, Андре Шеньє обирають саме їх серед ін-
ших римських елегіків і включають їх мотиви та окремі вірші у власні твори [Альб-
рехт фон, т.2, 2005]. 

Овідій ще при житті був одним з найбільш відомих та читаних авторів. Відчутним 
був його вплив на Сенеку, Лукана, Стація, Ювенала, Апулея. В епоху Середньовіч-
чя Данте ставив постать Овідія на один щабель з Гомером, Горацієм, Вергілієм. 

На думку М. фон Альбрехта, любовна поезія – хрещена мати рицарського ко-
хання в Середні віки. Гільдеберт де Лаварден (1133 р.) та Бальдеріх де Бургель 
(1130 р.) пишуть свої твори, як послідовники Овідія. Ритмічна поезія вагантів, на-
приклад Архіпоета, орієнтується саме на поетів – елегіків, зокрема Овідія. 

 
Наша работа посвящена исследованию поэтического жанра элегии, его развитию от античнос-

ти до епохи Средних веков, а именно до ХІІІ века, анализу тематики и лингвостилистических 
средств. Кроме этого, в исследовании раскрывается путь развития римской элегии от античной 
эпохи до поэзии Средневековья. 

Ключевые слова: элегия, "золотая эпоха", любовь, поэт-элегик, лирика, язык и стиль. 
 
Our work is dedicated to the research of poetic genre of elegy, its development, from antiquity to the 

epoch of Middle ages, namely to ХІІІ century and analysis of subjects and linguistic and stylistic facilities. 
Besides, in research the way of development of the Roman elegy opens up from an ancient epoch to the poetry 
of Middle Ages. 

Key words: elegy, "golden epoch", love, elegy poet, lyrics, language and style. 
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МЕТОДИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ  
КАТЕГОРІЙ МОДАЛЬНОСТІ, СПОСОБУ ТА СТАНУ  

У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ 
 

Шовковий В'ячеслав Миколайович, 
канд. пед. наук, доц. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
Статтю присвячено методичній інтерпретації засобів вираження функціонально-семантичного поля 

модальності, засобів вираження категорії способу та стану у давньогрецькій мові: сфера ірреального та 
потенційного; референти високої, середньої, низької та іронічної ймовірності, проблематичної достовірнос-
ті; форми граматичної категорії стану, яким властива міжмовна та внутрішньомовна станова асиметрія. 

Ключові слова: методична інтерпретація, категорія модальності, категорія способу, категорія 
стану. 

 
Функціонально-семантичне поле модальності та категорія способу. Модаль-

ність – категорія мови й мовлення, що виражає реальні/ірреальні відношення вислов-
лення до дійсності або суб'єктивну кваліфікацію повідомлення мовцем [Селіванова 
2006, 383]. У сучасні лінгвістиці виділяють різні конституенти поля модальності. Ми 
не будемо вдаватися до наукової дискусії з окреслення меж поля модальності, а тіль-
ки визначимо ті модальні відношення, які, на нашу думку, потребують герменевтиза-
ції. Це насамперед: оцінка мовцем змісту висловлювання з точки зору реальнос-
ті/нереальності; оцінка мовцем змісту висловлювання з точки зору можливості, необ-
хідності, бажаності, наказовості; оцінка мовцем змісту висловлювання з точки зору 
впевненості мовця в достовірності повідомлюваного; значення стверджен-
ня/заперечення, що відображає наявність/ відсутність об'єктивних зв'язків між пред-
метами, ознаками, подіями, про які йде мова в реченні. Наступний матеріал буде 
присвячено відбору та опису референцій модальності лише як граматичної категорії.  
Сфера потенційного та категорія способу в давньогрецькій мові. Реальна і по-

тенційна модальність перебувають у відношенні контрастної дистрибуції. Сфера 
реального репрезентована в обох мовах формами дійсного способу й не потребує 
постійних тлумачень, однак сфера потенційного характеризується гетерогенністю 
як у формальному, так і в змістовому плані. Сфера потенційного представлена фун-
кціонально-семантичними полями оптативності, можливості та необхідності, які 
репрезентовані лексичними та граматичними засобами. Лексичні одиниці з окрес-
леною семантикою, на відміну від граматичних засобів, у цілому не потребують 
тлумачення, оскільки вони мають еквіваленти в українській мові.  

Граматичними референтами оптативності та можливості в давньогрецькій мові є 
форми оптатива, кон'юнктива та індикатива історичних часів із часткою a;n. Зважаю-
чи на те що залишено поза увагою лексичні засоби репрезентації полів оптативності 
та можливості, уважаємо за доцільне підійти до опису та відбору формальних засобів 
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із позицій ономасіологічного підходу й зупинитися на функціонально-семантичному 
діапазоні індикатива, кон'юнктива та оптатива в давньогрецькій мові.  

Асиметрія способових форм в українській та давньогрецькій мовах створює зна-
чні труднощі в процесі сприйняття автентичного тексту: першою перешкодою є 
розбіжність самих формальних засобів вираження категорії способу – в українській 
мові їх три, у давньогрецькій – чотири; другою перешкодою є відмінності у відо-
браженні логіко-поняттєвої сфери мовної картини світу в категорії способу в украї-
нській та давньогрецькій мовах, що знаходить вираження у функціонально-
семантичному діапазоні форм індикатива, кон'юнктива та оптатива. 

Спробу окреслити значення форм індикатива, кон'юнктива та оптатива, які потре-
бують герменевтизації, зробимо з позицій критерію урахування рідної мови. Серед 
форм індикатива герменевтизації потребують ті, які репрезентують сферу можливого 
та бажаного – це індикативи історичних часів із часткою a;n (indicativus irrealis, 
indicativus potentialis, indicativus optativus). В українській мові форми індикатива та-
кож можуть входити у сферу потенційного, однак такі значення є периферійними. 
Студентам же властиво переносити ядерні значення граматичних форм у рідній мові 
на відповідні форми в іноземній. Це правило спрацьовує й тут: студенти не бачать в 
означених формах потенційної семантики й перекладають їх реальною. Саме тому 
форми індикатива з часткою a;n повинні підлягати постійній герменевтизації. 

Давньогрецький оптатив взагалі не має відповідних морфологічних форм в укра-
їнській мові, до того ж характеризується полісемантичністю, що є передумовою 
виникнення труднощів під час сприйняття його. Тому постійній герменевтизації 
повинні підлягати всі форми оптатива: оптатив, що означає бажання, яке відно-
ситься до теперішнього або майбутнього й суб'єктивно вважається здійсненним, 
основними його маркерами є частки ei;qe( eiv ga,r; оптатив, що означає можливість, 
спроможність виконання дії в теперішньому або майбутньому й вживається з част-
кою a;n, зрідка без цієї частки (потенційний оптатив): kw/j w=n dh/ta r`e,oi a'n avpo. cio,noj 
(~Hr) 2. 22. 2). – Як вона може витікати зі снігів; потенційний оптатив з імператив-
ною семантикою, який вживається у формі другої особи однини: cwroi/j a;n ei;sw 
(Sof) VHl) 1491). – Можеш іти геть.  

Давньогрецький кон'юнктив охоплює функціонально-семантичні поля необхід-
ності, імперативності (conjunctivus hortativus, conjunctivus prohibitivus): i;wmen ході-
мо; можливості, зокрема гіпотетичної можливості в питальних реченнях 
(conjunctivus dubitativus) та проспективної можливості: e;nqa a'n tou/to h|=( e;sesqai 
auvtoi/si evnqau/ta kai. te,kna kai. gunai/kaj (~Hr) 2. 30. 4). – Доки це буде, будуть у них і 
діти, і жінки. Широкий функціонально-семантичний спектр давньогрецького 
кон'юнктива, а також його значні семантичні розбіжності викликають потребу в 
постійній його герменевтизації.  

Функціонально-семантичне поле необхідності в давньогрецькій мові представ-
лене спорадично й не має регулярних формальних засобів вираження, однак зали-
шати категорію необхідності поза увагою не можна. Тому ми дійшли думки про 
необхідність опису її з позицій семасіологічного підходу – визначивши й відібрав-
ши формальні лексико-граматичні засоби вираження необхідності. 
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В українській та давньогрецькій мовах основними формальними засобами пере-
давання необхідності є модальні лексеми зі значенням "повинен, слід, зобов'язаний, 
необхідно", у давньогрецькій мові це слова dei/( crh,( avnagkai/on, evpa,nagkej та деякі 
інші; а також дієслова в наказовому та дійсному способах. Усі ці засоби мають 
прямі відповідники в українській мові й не потребують тлумачення, окрім форм 
індикатива з імпліцитною необхідністю. Постійного герменевтичного аналізу по-
винні зазнавати ті граматичні конструкції та форми, які не мають чітких відповід-
ників в українській мові або характеризуються полісемантичністю: e;cw + infinitivus 
(skopei/n) я зобов'язаний подивитися, evmo,n evsti))) мій обов'язок…, моя справа…, 
evpith,deio,n evsti необхідно; також віддієслівні прикметники, які закінчуються на &te,oj: 
ouv prosqete,oj не слід погоджуватися; необхідність, виражена формами кон'юнктива 
та оптатива: eiv strateu,htai evpi. Pe,rsaj)))ei; tina prosqe,oito (~Hr) 1. 53. 1). – Чи треба 
йому виступити з війною проти персів і чи треба залучити когось; наяв-
ність/відсутність негативного ставлення, яке передається дієсловами зі значенням 
"доведеться, не залишається нічого іншого, як": e;dee katapau/sai Dhma,rhton th/j 
basilhi?,hj (~Hr) 6) 64) 1).– Демарату довелося позбутися царської влади. 

До сфери потенційного відносять також функціонально-семантичне поле імпе-
ративності [Теория 1990], яке виражає адресоване слухачу волевиявлення мовця 
відносно виконання дії. В українській мові імперативність виражається дієсловами 
наказового способу, іноді інфінітивами. У давньогрецькій мові формальні засоби 
вираження імперативності значно різняться від українських. Вона може виражатися 
як формами імператива та інфінітива, так і формами кон'юнктива – conjunctivus 
imperativus (наказ до дії), conjunctivus prohibitivus (заборона дії), conjunctivus 
hortativus (спонукання до дії, ввічливий наказ), а також окремими формами футу-
рума. Студенти, за результатами констатувального зрізу та спостережень за їх ро-
ботою, досить легко семантизують форми наказового способу, тому вони не потре-
бують герменевтизації. Усі кон'юнктивні, інфінітивні та футуральні форми вира-
ження імператива потребують постійної герменевтизації. 
Функціонально-семантичне поле достовірності. Функціонально-семантичне по-

ле достовірності складається з двох мікрополів – ймовірності та істинності. Мікро-
поле ймовірності включає три рівні – високу ймовірність, яка вводиться словами зі 
значенням "видно, очевидно, напевно"; середню "можливо, може"; невисоку "може, 
певно, хтозна". Ступінь достовірності в давньогрецькій мові може виражатися час-
тками: ge( dh/ta( dh,pou( h=( mh,n( pe,r( toi, справді, саме, напевне, дійсно, точно; dh/qhn( 
pou,( h;pou можливо, очевидно (середня та низька достовірність). Окрім цих трьох 
рівнів, на нашу думку, слід виділити ще один – іронічну ймовірність, яка в давньо-
грецькій мові, як і в українській, виражається імпліцитно – частками зі стверджува-
льною семантикою й співвідносна з категорією емотивності. Якщо перші три рівні 
ймовірності мають певну семантичну близькість і надають позитивності, стверджу-
ваності висловлюванню, то іронічна виражає негативне ставлення мовця до оточу-
ючого, заперечення й неприйняття ним почутого, що радикально впливає на розу-
міння змісту усього дискурсу. Тому цю ймовірність слід віднести до найскладні-
ших явищ іншомовного тексту. Часто один і той же референт може виражати висо-
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ку, середню, низьку та іронічну ймовірність, які визначаються тільки в широкому 
контексті. Тому ймовірність повинна підлягати постійній герменевтизації. 

Мікрополе істинності виражає просту достовірність (іде дощ), категоричну до-
стовірність, яка вводиться словами зі значенням "дійсно, справді, так" (справа, зви-
чайно, серйозна); проблематичну достовірність, що передається за допомогою слів 
зі значенням "здається, нібито, ніби, буцімто" (здається, це була жінка). Проста 
достовірність сприймається студентами підсвідомо, для категоричної в обох мовах 
слугують лексичні засоби її вираження, що не створює проблем під час їх розумін-
ня. Тому герменевтизації (до того ж постійної), на нашу думку, потребує тільки 
проблематична достовірність. 
Категорія заперечення. Заперечення – функціонально-семантична категорія мо-

ви, що інтегрує різнорівневі мовні й мовленнєві засоби за спільним змістом запере-
чення. Синтаксично заперечення буває фразовим (заперечується присудок) і при-
слівним (заперечується не присудок). Фразове заперечення найчастіше повне, а 
прислівне – неповне. В. Бондаренко виділяє такі засоби вираження заперечення: 
афікси, частки, заперечні займенники та прислівники, сполучники, прийменники, а 
також внутрішньолексемні (імпліцитні) заперечення [Бондаренко 1983]. 

Відбір заперечних сем у давньогрецькій мові має здійснюватися за критерієм 
урахування рідної мови. У давньогрецькій мові існує дві заперечні частки ouv( mh , 
які характеризуються полісемантичністю: семантика придієслівної частки й грама-
тичної форми дієслова часто взаємозумовлені й нерозривно пов'язані. Насамперед 
студенти повинні засвоїти основні значення та особливості вживання обох часток, а 
також семантичну взаємозумовленість значень частки й форми присудка (особливо, 
коли йдеться про граматичну омонімію в системі дієслова), зрозуміти внутрішню 
семантику кожної з часток, принципи їх вживання. Частка ouv служить для об'єктив-
ного заперечення, тому ставиться в реченнях-судженнях. Вона вживається перева-
жно з дієсловами у формах індикатива. Частка mh, вживається для заперечення чо-
гось суб'єктивного, непередбачуваного, тому ставиться в реченнях волевиявлення, 
можливості, умови, наказу [Звонська 2007: 506–508], вживаючись при дієсловах у 
формах імператива, оптатива, кон'юнктива. Особливої уваги привертають копуля-
тивні заперечення. Їх складність зумовлена подвійною семантикою: в одних випад-
ках подвійне заперечення надає реченню стверджувальної семантик, а в іншому – 
обидва заперечення емфатично підсилюють заперечне значення. Стверджувальне 
значення, як правило, має поєднання часток mh. ouv після дієслів зі значенням запере-
чення, заборони, а також нездатності, неспроможності, недозволенності: kai. e;sti toi 
ouvdemi,a mhcanh. mh. ouvk avpolwle,nai ka,kista gunaikw/n pase,wn (~Hr) 2. 181. 3). – І за це ти 
мусиш загинути найгіршою смертю, якою будь-коли могла загинути жінка. Спо-
лука mh. ouv в інших випадках може виражати, як і парні заперечні частки, займенни-
ки, прислівники, підсилене заперечення. Тому копулятивні заперечення є складни-
ми для розуміння, рідковживаними, вони здатні викликати міжмовну й внутріш-
ньомовну інтерференцію і потребують постійної герменевтизації. 

Перешкоди в розумінні автентичного тексту викликають пномастичні заперечення, 
що вживається при дієсловах зі значенням заперечувати, забороняти, сумніватися, боя-
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тися de,doika( fobou/mai( fula,ttomai( euvlabou/mai( ùpopteu,w( fo,boj evsti,. Заперечний сполуч-
ник mh, вказує на факт, не бажаний для суб'єкта стану, а сполучник mh. ouv на факт, бажа-
ний для нього: avlla. ma/llon mh. ouv duna,menoi))) (~Hr) 4. 97. 4). – Але більше (боюся), що ми 
не зможемо… такі заперечення потребують постійної герменевтизації. 

Категорія стану. Функціонально-семантичне поле стану в давньогрецькій та 
українській мовах репрезентоване категоріями активності, пасивності, рефлектив-
ності (зворотності) та реципрокальності (взаємності). Становість є яскравим відо-
браженням мовної картини світу. Категорія активності є найбільш простою для ро-
зуміння в давньогрецькій мові. Герменевтизації повинні підлягати тільки дієслова 
зі становою міжмовною асиметрією – в одній мові мають активний стан, а в іншій – 
тільки медіальний чи пасивний: a`marta,nw помилятися, ble,pw дивитися, gela,w смі-
ятися, gignw,skw дізнаватися, dei,dw боятися, qauma,zw дивуватися, qugca,nw торка-
тися, ka,mnw втомлюватися, manqa,nw вчитися, lagca,nw діставатися за жеребом, 
o;mnumi клястися, pai,zw гратися, twqa,zw насміхатися, perie,pw поводитися та інші. 
З наведених прикладів видно, що автокаузальна, абсолютивна та реципрокальна 
рефлективність є маргінальними в категорії рефлективності й мають схильність у 
різних мовах належати до різних категорій – рефлективності та активності. У про-
цесі читання автентичних текстів студентам властиво переносити рефлективність 
на активність і навпаки, тому означені дієслова повинні підлягати постійній герме-
невтизації, доки в студентів не виробиться навичка семантизувати конкретні діє-
слова й зникне вплив рідної мови на розуміння окремих слів.  

Згідно з критерієм урахування рідної мови, герменевтизації повинні підлягати 
всі рефлексивні та реципрокальні дієслова (deponentia medii), які в українській мові 
мають відповідники в активному стані: aivtia,omai звинувачувати, bia,zomai змушува-
ти, de,comai приймати, dwre,omai дарувати, evrga,zomai робити, iva,omai лікувати, 
kta,omai здобувати, logi,zomai вважати, lwba,omai ображати, yhfi,zomai вирішувати 
та інші. Крім того, особливої уваги заслуговують форми опосередковано зворотно-
го стану (medium commodi), який означає, що суб'єкт діє в своїх інтересах, оскільки 
він не має прямого відповідника в українській мові й перекладається описово – за 
допомогою дієслова та зворотного займенника "себе": aivtou/mai, ti просити (щось) 
для себе (собі). Такі слова зазнають інтерферуючого впливу: студенти за їх семан-
тизації в процесі читання часто добирають медіальні їх відповідники в рідній мові, 
тому вони потребують постійної герменевтизації. 

Під час читання автентичних текстів студенти до третього року навчання включно 
досить важко розрізняють, а відтак і семантизують та перекладають типові пасивні 
конструкції (genetivus auctoris et dativus instrumenti), але з четвертого року навчання 
ці проблеми зникають. Саме тому більшу увагу слід надавати герменевтизації тих 
пасивних конструкцій, які мають нерегулярні способи вираження суб'єкта дії (це 
конструкції іменників чи займенників із прийменниками evk( para,( pro,j та форми да-
вального відмінка для позначення суб'єкта-істоти). Постійній герменевтизації слід 
піддавати дієслова, які в грецькій мові вживаються тільки в пасивному стані 
(deponentia passivi), які в українській мові мають відповідники в активному стані: 
avla,omai блукати, avrne,omai заперечувати, a;cqomai сумувати, bou,lomai хотіти, de,rkomai 



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 304

дивитися, evnqume,omai обдумувати, euvlabe,omai остерігатися, h̀tta,omai уступати, 
h[domai радіти, lia,zomai віддалятися, me,mfomai сварити, oi;omai вважати та інші. 

Особливої уваги заслуговують дієслова з внутрішньомовною становою асимет-
рією. Це дієслова, які в презенсі мають активні форми, а в футурумі медіальні, або 
пасивні, або і медіальні і пасивні; дієслова, які в презенсі мають активні форми, в 
аористі – пасивні, а в футурумі – медіальні, або пасивні, або і медіальні і пасивні. 
Вони викликають найбільші труднощі під час читання автентичного тексту через 
полісемантичність форм, тому потребують постійної герменевтизації.  

В українській мові пасивний стан утворюють тільки ті дієслова, які можуть керува-
ти знахідним відмінком, у давньогрецькій мові є ряд дієслів, які керують генетивом та 
дативом і при цьому можуть утворювати пасивний стан: pisteu,w tini, довіряю комусь, 
pisteu,omai мені довіряють. Таке явище також потребує постійної герменевтизації.  

Отже, у функціонально-семантичному полі модальності герменевтизації потре-
бує сфера ірреального і потенційного, основними референтами якої є способові фо-
рми дієслова, із референтів категорії необхідності герменевтизації вимагають гра-
матичні конструкції та форми, які не мають еквівалентів в українській мові або ха-
рактеризуються полісемантичністю, віддієслівні прикметники, які закінчуються на 
&te,oj, форми кон'юнктива та оптатива, а також сема наявності/відсутності негатив-
ного ставлення, яке передається дієсловами; герменевтизації повинні підлягати по-
лісемантичні заперечні частки, а також копулятивні та пномастичні заперечення; 
референти високої, середньої, низької та іронічної ймовірності, а також проблема-
тичної достовірності; форми граматичної категорії стану, яким властива міжмовна 
та внутрішньомовна станова асиметрія. 

 
Статья посвящена методической интерпретации грамматических средств выражения функциональ-

но-семантического поля модальности, средств выражения категории наклонения и залога в древнегречес-
ком языке: сфера ирреального и потенциального; референты высокой, средней, низкой и ироничной вероя-
тности, проблематичной достоверности; формы грамматической категории состояния, которым свой-
ственная межъязыковая и внутриязыковая асимметрия грамматической категории залога.  

Ключевые слова: методическая интерпретация, категория модальности, категория способа, ка-
тегория залога. 

 
The article is devoted to methodical interpretation of grammatical facilities of expression of the 

functionally-semantic field of modality, facilities of expression of category of mood and voice in the ancient 
Greek language: sphere of unreal and potential; referents of high, middle, low and ironical probability, 
forms of grammatical category of the state which are characterized by interlingual asymmetry of 
grammatical category of voice.  

Keywords: methodical interpretation, category of modality, category of voice. 
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У статті розглянуто типи семантичних та інших відмінностей між частковими еквівалентами 

при здійсненні українсько-перського та персько-українського перекладу. Проаналізовано також випа-
дки неадекватного відображення цих відмінностей у перекладній лексикографії.  

Ключові слова: лексема, перекладний еквівалент, частковий еквівалент, лексичне значення, куль-
турний компонент значення.  

 
Актуальність дослідження визначена тим, що явищу часткової еквівалентно-

сті в українсько-перському та навіть у російсько-перському перекладі досі не 
присвячено жодної публікації. Лексикографічному опрацюванню часткових екві-
валентів при перекладі на перську і з перської мови так само бракує теоретичних 
засад в українській лінгвістиці. Навіть на описовому рівні це питання ще не було 
розглянуто. 

Метою цієї статті є визначення типів семантичних розбіжностей між українсь-
кими та перськими лексемами та окреслення шляхів лексикографічного відобра-
ження цих відмінностей. 

Об'єктом статті є масив лексичних одиниць української та перської мови, між 
якими при здійсненні перекладу можна спостерігати явище часткової еквівалент-
ності. 

Предметом виступає лексикографічне відображення таких лексичних одиниць. 
Аналіз відмінностей між словниковими еквівалентами при тотожності лексично-

го значення проведено, наскільки нам відомо, вперше у перській лексикографії, що 
становить наукову новизну дослідження. 

Проблематику дослідженя семантичних характеристик слів, точне розуміння 
яких є передумовою для включення лексикографом до словникової статті оптима-
льного набору перекладних еквівалентів зоголовної лексеми, розглядали у своїх 
працях С.Г. Бережан, М.Г. Комлев, Н.З. Котєлова, A.M. Кузнєцов, В.М. Манакін, 
Е.М. Мєднікова, Є.Ф. Пєтрищева, Д.М. Шмельов [Бережан 1973; Комлев 1992; Ко-
телова 1975; Кузнецов 1980; Манакин 2004; Медникова 1974; Петрищева 1984; 
Шмелев 1973]. 

Термін еквівалент уживають у двох значеннях. По-перше, це може бути лексема 
мови перекладу, яка найбільше відповідає лексемі мови оригіналу – семантично й 
за іншими характеристиками. Також еквівалентом називають іще переклад, який 
автор словника подає до певного слова вихідної мови [Берков 2004, 21].  

Повний або абсолютний еквівалент цілковито передає семантику слова мови 
оригіналу й повідомляє той самий обсяг інформації про сегмент дійсності, що й 
слово вихідної мови, тобто відповідає йому денотативно й конотативно. Наприклад, 
укр. папір і перс. kāqaz або укр. повстання і відповідно перс. qiyām. 
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Часткові еквіваленти несуть у собі лише частину інформації лексеми вихідної 
мови або мають семантичне поле вживання, що лише частково збігається з семан-
тичним полем вихідної лексеми. За таких обставин іноді укладач словника наво-
дить декілька часткових перекладних еквівалентів, сума значень яких відповідає 
семантиці вихідного слова. Наприклад, укр. квартира – перс. āpārtemān, manzel, 
vāhed [Восканян 1993, 220]. Перший з наведених еквівалентів означає "квартира" як 
протиставлення до поняття "власний, приватний будинок" (наприклад, саме це сло-
во знадобиться для перекладу перською мовою речення я купив квартиру в бага-
топоверховому будинку). Другий з еквівалентів означає "квартира" у значенні "міс-
це, в якому людина живе" (на зразок семантики англійського слова home). Напри-
клад, речення я весь день прибирала у квартирі слід перекладати за допомогою са-
ме цього еквіваленту. Третій з перських еквівалентів уживають тоді, коли повідом-
ляють адресу з номером будинку і квартири.  

Часткові еквіваленти бувають вільні й зв'язані. Вільні вживаються у різних кон-
текстах, а зв'язані мають обмежену сполучуваність, тобто здатні сполучатися лише 
з певними окремими словами. Наприклад, перське слово xormāyi як перекладний 
еквівалент до укр. каштановий вживається лише зі словом mu "волосся". Дослівно 
перське слово xormāyi означає "фініковий". 

На наше переконання, у разі, коли мова оригіналу і мова перекладу мають зна-
чну лексичну відстань (тобто 50 і більше відсотків за лексикостатистичним кри-
терієм М. Сводеша), до більшості слів вихідної мови можна дібрати лише частко-
ві еквіваленти. Розуміння лексикографами словникових еквівалентів як повних чи 
часткових залежить від їхніх уявлень про поняття еквіваленту як такого. Можна 
зустріти у монографіях сполучення "лексичний еквівалент", яке можна зрозуміти 
як еквівалент-лексему, або іншим чином – як слово з еквівалентним лексичним 
значенням.  

Дуже багато залежить від того, який саме сегмент інформації про слово, на дум-
ку лексикографа, повинен точно передавати словниковий еквівалент. У теоретич-
них розробленнях домінує ідея про те, що бажане повне відтворення еквівалентом 
усіх семантичних та інших характеристик слова: лексичного, граматичного, стиліс-
тичного, оцінного значень, культурного компоненту значення лексеми. Можна та-
кож розуміти під поняттям повний або абсолютний еквівалент слово мови перекла-
ду з тотожним лексичним значенням.  

Таке розуміння еквівалентності часто можна виявити при дослідженні лекси-
кографічних джерел. Нам невідомі лінгвістичні праці, де б стверджувалося, що 
для того, щоб уважати слово повним еквівалентом, достатньо лише збігу лексич-
ного значення без урахування інших характеристик слова. Однак на практиці в 
ситуації, коли укладач лексикографічного джерела наводить одне чи два слова 
мови перекладу без жодних поміт, дефініцій чи пояснень, еквівалент за правила-
ми лексикографії (а також за законами формальної логіки) вважається абсолют-
ним і таким, що не потребує пояснень. Проте, на жаль, у багатьох випадках такі 
слова у кращому випадку мають тотожне лексичне значення (іноді лише подібне) 
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і можуть суттєво відрізнятися за стилістичною належністю або однією з інших 
характеристик слова.  

Наприклад, у Російсько-перському словнику [Восканян 1993, 61] до російського 
слова взаимодействие наведено еквівалент hamkāri. Цей еквівалент має на перший 
погляд тотожне лексичне значення. При детальнішому розгляді стає очевидно, що 
наведена словником лексема у значенні "взаємодія" передбачає живих суб'єктів дії. 
Крім того, цю перську лексему не доречно вживати у текстах наукового стилю з 
хімії, де у цьому значенні можна вжити один із двох наявних у сучаній перській 
мові термінів – tabādol, mobādele "взаємодія хім.".  

У цьому ж словнику на с. 340 до російського слова обаяние наведено один екві-
валент без поміт чи пояснень – delrobāyi. Перська лексема тотожна за лексичним 
значенням, однак належить до прошарку перської лексики так званого "високого 
стилю", тобто формально до художнього стилю перської мови. Утім, російське сло-
во вживають також і в усному спілкуванні, тобто у побутовому стилі, в якому за-
значений перський еквівалент не вживають. Стилістично нейтральний перський 
еквівалент до цієї російської лексеми – jazzābiyat.  

На нашу думку, стилістична характеристика слова повинна зберігатися при пе-
рекладі, навіть коли лексема належить до просторіччя або взагалі є вульгаризмом. 
Іноді, втім, трапляється, що у мові перекладу наявні лише відмінні за стилістичною 
належністю перекладні еквіваленти. У такому разі лексикографи використовують 
стилістичні поміти.  

При широкому розумінні поняття повного лексичного еквівалента, як правило, в 
мові перекладу можна знайти значно менше слів, які б задовольняли висунуті до 
них вимоги, тобто відповідали б слову вихідної мови за всіма характеристиками. 
Розглянемо на матеріалі російсько-перського перекладу відмінності між заголов-
ним словом і його еквівалентами за різними характеристиками. 

"Лексичне значення слова – це його основне значення, тобто позначання ним 
певних елементів дійсності: класів предметів, ознак, процесів, відношень і т. п." 
[Берков 2004, с. 137]. Часткова денотативна відповідність – звичайне явище для 
російсько-перського перекладу. Наприклад, значення російське слова одеяло від-
творюється двома частковими еквівалентами – patu ("вовняна ковдра") й lehāf 
("прошита ковдра"). Так само в персько-українському перекладі – слово āmadan 
має два часткові еквіваленти прийти та приїхати. 

Граматичне значення складається з інформації про належність лексичної одини-
ці до певного граматичного розряду (до частини мови чи її підкласу) й актуального 
граматичного значення, тобто значення саме цієї словоформи (з її числом, родом, 
відмінком, дієслівним часом тощо). Наприклад, російське слово отъезд переклада-
ється перською мовою raftan. Цей перський еквівалент можна вжити в усіх кон-
текстах, у яких уживають російську лексему. Однак формально російське слово є 
іменником, а перський еквівалент – дієсловом у формі інфінітиву. 

Стилістичне значення – це оцінка доречності вживання слова у певній комуніка-
тивній ситуації, у певному колі співрозмовників. Коли людина вживає слова, що 
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належать до високого стилю, вона демонструє своє ставлення до ситуації як до 
офіційної чи урочистої. Використання, навпаки, розмовної та просторічної лексики 
свідчить про сприйняття атмосфери спілкування як дружньої, неофіційної, проте 
іноді просторічну лексику використовують для підкреслення свого негативного 
ставлення до предмету розмови або зневаги до співрозмовника.  

Іноді у мові перекладу наявні лише відмінні за стилістичною належністю еквіва-
ленти. Наприклад, до стилістично маркованого російського слова гулящий, яке на-
лежить до розмовно-побутового стилю, у перській мові існує лише два стилістично 
нейтральних відповідники – 'ayyāš та zanbāz.  

При дослідженні перекладу у зворотному напрямку спостерігаються ті ж самі труд-
нощі. Наприклад, перське слово siahčorde означає російською мовою "брюнет", проте 
воно належить виключно до художнього стилю та так званої "книжної" лексики. А в 
російській мові поетично-художній еквівалент зі значенням "брюнет" відсутній.  

Оцінне значення – це додаткове позитивне або негативне емоційне навантажен-
ня слова: за допомогою можливостей оцінки, що закладені у самому слові, мовець 
може завдяки вибору певної лексичної одиниці виражати своє ставлення до пред-
мету висловлювання.  

Відмінності в оцінному значенні лексеми при збереженні відповідності за іншими 
характеристиками мають місце при зіставленні слів російської та перської мов (так 
само, як і української й перської). Наприклад, слова хохол та кацап перекладають 
перською як ukrāini та rus ("українець" та "росіянин"), тобто до цих слів не існує пер-
ських відповідників із вираженням негативного ставлення. Натомість у перській мові 
наявний синонім із негативним оцінним значенням до слова зі значенням "араб".  

У перській мові функціонують два еквіваленти до російського слова любопыт-
ный: один з вираженим позитивним оцінним значенням, а другий, навпаки, з нега-
тивним (konjkāv і fozul). При цьому за рештою характеристик обидва еквіваленти 
чітко відповідають російській лексемі.  

Культурний компонент – це додаткова інформація про особливості й роль, яку 
відіграє певне поняття у мовному колективі. Наприклад, в українській мові слово 
калина – це більше, ніж просто назва рослини, а в перській мові це назва, відома 
лише ботанікам або гомеопатам. Досить місткими у плані культурного компоненту 
є назви мусульманських релігійних свят і обрядів, які при перекладі стають просто 
малозрозумілими назвами.  

Зберегти культурний компонент значення слова при перекладі надзвичайно важко. 
У мовах народів, споріднених генетично чи близьких за культурою і звичаями або те-
риторіально, обов'язково знайдеться певна кількість лексем із культурним компонен-
том значення, що позначають поняття, спільні для обох культур. Навпаки, географічна 
віддаленість, відсутність спорідненості або віддалена спорідненість, відмінності куль-
тури і побуту народів призводять до відмінностей у культурному компоненті значень 
слів. Як результат, багато лексем, до яких у мові перекладу існують відповідники з то-
тожним лексичним значенням, залишаються перекладеними не повністю, оскільки 
культурний компонент їхніх значень не враховано укладачами словників.  
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За наявності у мові перекладу еквіваленту з чіткою денотативною відповідністю, 
проте позбавленого культурного компоненту значення (або з відмінним культур-
ним компонентом), доречно наводити у словниковій статті мінімальні пояснення, 
хоча б відносно наймісткіших у плані культурної інформації слів, розуміння яких 
необхідне у міжмовній комунікації.  

Наприклад, важко підібрати перські перекладні еквіваленти до українських слів 
на зразок калина, сопілка, криниця. До них бажано наводити пояснення, оскільки в 
іранському культурному середовищі вони мають зовсім інші конотації.  

Слово калина не міститься в жодному з сучасних російсько-перських і в украї-
нсько-перському словнику. Опитані нами пересічні іранці з цією рослиною не 
знайомі, а іранські ботаніки й фармацевти користуються назвою за латинською 
номенклатурою.  

Слово сопілка має денотативно тотожній перекладний еквівалент у перській мові 
ney. Однак це слово має в перській мові додатковий, порівняно до української лексе-
ми, культурний компонент значення. Це слово оспіване у суфійській поезії релігійно-
містичного характеру. Українське слово позбавлене вищезгаданої конотації.  

Слово криниця також має перекладний еквівалент у перській мові, проте ця лек-
сема має різні за змістом культурні компоненти значення в обох мовах. В українсь-
кій мові слово криниця пов'язане з уявленнями про традиційний національний по-
бут, місце зустрічі молоді на селі, й викликає різні цілком позитивні асоціації. У 
перській мові слово čāh – єдиний перський відповідник українського слова – асо-
ціюється у мовців не тільки місцем, звідки можна дістати води, а ще й з традицій-
ними в'язницями у вигляді порожньої криниці, які у давні часи й епоху середньо-
віччя були звичайним явищем і на рівнинній, і в гірській місцевості.  

Таким чином, при зіставленні перських і українських слів часто можна спостері-
гати явище часткової еквівалентності. Головним завданням укладача в цій ситуації 
постає наведення такого поєднання часткових еквівалентів, за допомогою яких заго-
ловне слово можна адекватно перекласти в усіх його значеннях і контекстах. Другою 
проблемою є відтворення культурного компонента значення лексеми. У перекладній 
перській лексикографії цій проблемі не приділяли достатньої уваги, тому при пере-
кладі українських художніх творів перською мовою за допомогою наявних у словни-
ках еквівалентів утрачається їхня глибина й культурна самобутність.  
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спеціалізовану систему e-Xplore Technical English!®, розроблену в Лейпцігському університеті 
прикладних наук у поєднанні з широко розповсюдженою системою MOODLE. Дистанційні курси для 
самостійної роботи студентів, створені на кафедрі англійської мови технічного спрямування №2 НТУУ 
"КПІ", орієнтовані на застосування в галузі технічних наук. 

Ключові слова: електронна освіта, підвищення кваліфікації, сайти, MOODLE, e-Xplore Technical 
English!®, он-лайн, аудіювання, читання, письмо. 

 
Електронну освіту було впроваджено на межі століть перш за все як засіб скоро-

чення витрат на навчання i перекваліфікацію або підвищення кваліфікації персона-
лу на підприємствах. Розглянемо наскільки витратною є освітня галузь особливо в 
сфері підвищення кваліфікації та пристосування умов праці свіжих випускників 
вищих навчальних закладів. Великою заслугою провідних корпорацій стало розу-
міння великої ефективності розробки і впровадження засобів електронної освіти. 
Дійсно електронну освіту було впроваджено на межі століть перш за все як засіб 
скорочення витрат на навчання і перекваліфікацію або підвищення кваліфікації пе-
рсоналу на підприємствах.  

Підприємства змушені витрачати великі кошти на пристосування випускників 
до виробничої діяльності. За деякими оцінками ці кошти сумірні за витратами на 
одержання вищої освіти. Роботодавці вважають, що університети нездатні належа-
ним чином приготувати випускників зокрема на їх думку випускники університетів 
не знають, як влаштовано сьогоднішній діловий світ їм бракує елементарних діло-
вих якостей, зокрема як оперувати часом, як жити у суспільстві, яке скоро зірветься 
із-за його складності, як писати ділові листи та вести ділову документацію, як про-
вести збори та написати протокол. Взагалі як привити студентам нахил до творчої 
діяльності. В наших умовах проблема усугубляється тим, що всіма цими якостями 
вони повинні володіти не тільки рідною, а також англійською мовою. 

Ось деякі конкретні скарги. На думку Валерія Пекара представника Ради IT ди-
ректорів України на післядипломну перекваліфікацію випускників потрібно витра-
тити не менш ніж два роки. ІТ директори вважають, що випускники навіть прести-
жних українських вузів не отримали необхідних базових знань компанії повинні 
витрачати багато коштів на перекваліфікацію випускників, якщо вони хочуть щоб 
вони щось знали. 

За даними Кіран Люіса [e-Learning surveys] з консалтінгової фірми Кортона за-
трати на навчання в США на початок 2001 року складали вже 3.5 мільярда доларів, 
5 мільярдів доларів в світовому масштабі з перспективою зростання їх до 50 мілья-
рдів в 2010 році. Практика показала, що ці цифри не були завищеними. 
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Тому відправною точкою став 2001 рік. 43% бізнесу знаходяться в процесі впро-
вадження електронної освіти. 19% бізнесу вже користувалися електронною освітою 
для підвищення кваліфікації та 39% припадало на великий бізнес (10.000 або біль-
ше службовців), які надавали бізнес тренінги за допомогою електронної освіти. Бу-
ло встановлено, що електронна освіта надає величезні переваги зокрема підвищує 
продуктивність праці на(67%), зменшує затрати на навчання (60%), зменшує плин-
ність кадрів (45%). 

Важливо, що Європа вже на початку сторіччя визнала необхідність вживання 
кардинальних заходів по інформатизації всього суспільства. Європейською Комісі-
єю була проголошена програма розбудови інформаційного суспільства в Європі 
[eEurope 2002], яка включає 6 складових частин: електронний уряд, бізнес, охоп-
лення інформаційним суспільством всіх сфер життя не зважаючи на етнічне похо-
дження на географічне розташування та фізичні особливостями, застосування елек-
тронних інформаційних технологій в охороні здоров'я, представлення інформацій-
ного простору в електронному вигляді і, що найважливіше з точки зору нашого 
розгляду, електронну освіту. 

Європейська Комісія в плані справ з питань електронної освіти визначила суть 
європейського освітнього простору як використання нових мультимедійних техно-
логій та Інтернет для покращення якості навчання полегшуючи доступ до ресурсів 
та сервісів а також віддалені обмін та співпрацю. Наступним кроком стало визнан-
ня електронної освіти необхідним атрибутом Болонського процесу [Bologna 2004]. 

Великим успіхом академічної сфери можна вважати розуміння важливості елек-
тронної освіти в практиці вищих навчальних закладів. Спочатку виключно як фор-
ми дистанційної освіти, пізніше прийшло розуміння електронної освіти як можли-
вості значного вдосконалення звичайних форм навчання. 

В Європі розпочався інтенсивний процес створення систем електронної освіти 
та їх впровадження перш за все до вищої школи. Серед найвідоміших системи еле-
ктронної ocвiти, створених на засадах відкритого коду, що привели до створення 
центрів компетентності в електронній освіті, ясна piч, за значної фінансової під-
тримки Європейського Союзу та національних урядів як приклад, наведемо систе-
му ILIAS (Integriertes Learn-, InformationaB, und Arbeitskooperations System) з уні-
верситету в Кельні [Competence Center] або розроблену в університеті Мюнстера 
систему OpenUSS (Open University Support System) [E-Learning-Kompetenzzentrum]. 
Особливого розповсюдження, зокрема також в Україні набула система MOODLE 
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) [MOODLE], дещо скром-
ніша за спектром засобів, але відповідно простіша у розповсюдженні i застосуванні. 
Про це свідчать хоча б наведені на офіційному сайті системи дані про зареєстрова-
них партнерів i користувачів системи. Систему локалізовано 78 мовами i розпо-
всюджено в 209 країнах світу. Ця спільнота налічує 804342 користувачів. зареєст-
рованих на головному порталі. Загальна кількicть користувачів може виявитися 
значно більшою, оскільки реєстрація не є обов'язковою. Український сектор налі-
чує 115 зареєстрованих сайтів, серед яких КПІ, КДУ, Києво-Могилянська Академія 
та багато інших. Для порівняння Чілі налічує 590. Тайвань – 610. Таїланд -691, Ко-
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лумбія – 944. Сполучене Королівство – 2882. США – 8061 зареєстрованих сайті в 
використанні системи MOODLE. 

Зрозуміло, що такий масштаб розповсюдження системи MOODLE істотно впли-
нув на вибір кафедри англійської мови професійного спрямування №2 НТУУ 
"КПІ". Під керівництвом автора на кафедрі ведеться робота по створенню електро-
нних кypciв для авіа-та ракетобудування та авіоніки. В npoцeci цієї роботи були ви-
явлені як переваги системи, так і її недоліки, викликані недостатнім piвнем її спеці-
алізації. 3 точки зору розвитку можливостей системи MOODLE на особливу увагу 
заслуговує система вивчення англійської мови професійного спрямування e-Xplore 
Technical English!®, створена в Лейпцігському університеті прикладних наук під 
керівництвом проф. Уве Беллманна [e-Xplore]. Позиція авторів системи полягала у 
чіткому аналізі потреб i створенні силами студентів власної розробки. спрямованої 
на задоволення цих потреб. Результат виявився більш. ніж вдалим. Біля половини 
навантаження з вивчення англійської мови технічного спрямування вдалося пере-
вести в он-лайн, звільнивши викладацький склад для підготовки i розвитку елект-
ронних кypciв. Про ycnix проекту можна судити з чисельних нагород. серед яких 
eureleA 2006 (LEARNTEC в Карлсруе), 2009 (CEBIT в Ганновері; didacta 2005 
(Koeln Messe, 4. Blended Learning Symposium), 2009 (didacta Bildungsmesse в Га-
новepi); Comenius-Siegel 2006 (Jahrestagung ESEC & GPL Відень); 2007 (Comenius-
Auszeichnungsveranstaltung Multimedia in Europa, Берлін), 2008 (Tagung der 
Gesellschaft fur Padagogik und Information (GPІ), Берлін) та iншi. 

В доповіді [Uwe Bellmann 2006] наводяться найважливіші характеристики сис-
теми. Зокрема вона покриває навчання протягом двох семестрів обсягом 45-60 го-
дин або 2 години на тиждень. При такому порівняно незначному обсязі аудиторно-
го навантаження (на факультеті авіаційних та космічних систем навчання триває 
8 семестрів i складає 286 аудиторних годин) інтенсивність навчань забезпечує мо-
жливість одержання студентами сертифікату, офіційно прирівняного до рівня С1.1 
за загальноєвропейською системою оцінювання мовної компетентності [CEFRL]. 

Застосування системи електронного навчання дозволяє винести в он-лайн ауді-
ювання i читання. кероване письмо i мовлення, вивчення граматики i термінології 
на piвнi Mittelstufen. При цьому звільняється аудиторний час для інтенсивного тре-
нування в усному спілкуванні та інших традиційних аудиторних форм занять. 

Особливе місце в електронному кypci англійської мови професійного спряму-
вання займає вивчення професійної термінології. Система e-Xplore Technical 
English!® дає солідну базу для створення ефективних методик вивчення профе-
сійної термінології за різними галузями знань. Вона полягає у комбінуванні тра-
диційних i мультимедійних засобах навчання. Під керівництвом автора на кафедрі 
було розпочато роботу по створенню мультимедійної підтримки для словника те-
рмінів у галузі авіації. 

Важливою рисою систем електронної освіти служить застосування електронних 
засобів комунікації (форумів, чаті, списки частих питань) у комбінації з приєднан-
ням додаткових pecypciв i джерел інформації. Серед них електронні підручники, як, 
наприклад, [Дроздович, Вадаськa 2009] i навіть цілі бібліотеки допоміжних матері-
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алів, які дозволять познайомити студентів із сферами, що звичайно вимагають ви-
сокого рівня знань i писемної культури. Сюди відносяться матеріали, корисні для 
підготовки заяви на одержання робочого місця (job application), автобіографії (CV), 
супроводжувальних листів (covering letter), співбесід (interview), ділових презента-
цій (business presentation), електронної кореспонденції (e-mail correspondence), діло-
вих телефонних розмов (telephoning) та інші. 

Електронні засоби контролю дозволяють викладачам мати повне уявлення про 
інтенсивність i якість навчання он-лайн кожного окремого студента на тижневій i 
семестровій основі. Це дає змогу легкого запровадження кредитно-рейтингової си-
стеми, застосування якої забезпечує значний відсоток підсумкової оцінки (60-70%) 
за роботу в семестрі, залишаючи лише 30-40% оцінки на іспит або залік. 

Все разом це пропонує широкий спектр навчальних послуг, призначених значно 
підвищити інтенсивність i piвень вивчення i володіння англійської мови професій-
ного спрямування, так необхідної для ycпішного працевлаштування i подальшої 
службової кар'єри випускників технічних вищих навчальних закладів. 

 
В статье рассматривается подход, который состоит в сочетании традиционных учебных средств 

изучения языков с универсальными системами электронного образования. Автор предлагает использовать 
специализированную систему e-Xplore Technical English! ®, разработанную в Лейпцигском университете 
прикладных наук в сочетании с широко распространенной системой MOODLE. Разработанные на кафед-
ре английского языка технического направления № 2 НТУУ "КПИ" дистанционные курсы для самостояте-
льной работы студентов ориентированы на применение в области технических наук.  

Ключевые слова: электронное образование, повышение квалификации, сайты, MOODLE, e-Xplore 
Technical English! ®, он-лайн, аудирование, чтение, письмо. 

 
An integrated approach for combining specialized language oriented learning tools with universal e-learning 

systems has been described. Specialized system e-Xplore Technical English!® developed at Leipzig University of 
Applied Sciences has been used in junction with well-known system MOODLE. Distance courses for self-studing 
students developed at the Second Chair for Technical English are oriented on Engineering. 

Key words: e-learning systems, specialized system, distance course, self-studied students. 
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Стаття присвячена проблемі вибору теоретичної моделі, яка стане основою синтаксично марковано-

го корпусу української мови. Розглянуто принципи моделювання синтаксичної структури речення в термі-
нах дерева залежностей; визначено недоліки вказаної моделі та запропоновано шляхи їх подолання. 

Ключові слова: корпус, синтаксична структура речення, дерево залежностей, граф. 
 
Формування корпусу текстів будь-якої мови має починатися зі з'ясування тих 

дослідницьких та / або навчальних завдань, які передбачається розв'язати на ма-
теріалі створеного корпусу. Іншими словами, призначення корпусу визначає осо-
бливості його будови. Із наукового погляду корпус будь-якої мови необхідний 
насамперед для виявлення закономірностей функціонування мовних одиниць, що 
стає можливим лише у результаті послідовного аналізу великої кількості мовлен-
нєвого матеріалу. Для української мови такого корпусу текстів досі не створено. 
Тому актуальними є ті наукові розвідки, які присвячені виробленню засад укла-
дання корпусу української мови і – головне – їх апробації на українському мов-
леннєвому матеріалі. 

Відповідно, дослідникові потрібно визначити репрезентативну вибірку текстів, 
які стануть основою майбутнього корпусу, оскільки цей фактор, а саме достатній 
обсяг вибірки, пропорційне представлення та однорідність підвибірок, належна па-
спортизація текстів тощо, є обов'язковою умовою достовірності наукових виснов-
ків, які будуть отримані в результаті дослідження певного мовного явища на мате-
ріалі сформованого корпусу. 

Поставлені пошукові завдання зумовлюють вибір лінгвістичних моделей, за до-
помогою яких у корпусі описуються мовні явища: фонетичні, морфологічні, синта-
ксичні, семантичні. Очевидно, модель, обрана науковцем для характеристики еле-
ментів тексту, має бути максимально формалізованою, спроможною пояснити всі 
можливі, навіть нетипові, мовленнєві прояви мовних одиниць. Тому корпус можна 
вважати важливим засобом верифікації різноманітних теорій.  

Мета цієї статті полягає у представленні моделі, вибраної для формального 
опису синтаксичної будови мовленнєвих одиниць у складі корпусу української мо-
ви. Об'єкт дослідження становить синтаксична структура українського речення, а 
предмет – її формальний опис. Новою є запропонована методика відображення у 
корпусі української мови синтаксичної структури речення як графа.  

У вітчизняній лінгвістиці склалася традиція представляти синтаксичну організа-
цію речення за допомогою орієнтованого дерева залежностей (ДЗ), вузли якого від-
повідають словоформам речення, а гілки (ребра) марковані відповідно до типу син-
таксичного зв'язку між словоформами. Таким чином, ДЗ відображає структуру ре-
чення як набір бінарних зв'язків підпорядкування між словоформами. Причому 
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словоформою вважають послідовність буквених символів між двома пробілами (за 
іншою термінологією – це машинне слово або текстоформа). Побудова ДЗ відпові-
дає таким умовам: 

1. Дерево повинно мати тільки одну вершину (рис. 1). 
2. Кожній словоформі у реченні відповідає один вузол у ДЗ.  
3. Ребро відповідає зв'язкові між двома словоформами. Напрям ребра – від сло-

воформи, яка підпорядковує ("хазяїн"), до словоформи, яка підпорядковується 
("слуга"). 

4. Усі ребра є орієнтованими, тобто напрям ребер дерева наперед визначений: 
від вершини до вузлів, які розташовані в дереві рівнем нижче. 

5. В один вузол може входити не більше одного ребра. 
6. Дерево має бути зв'язним, тобто у дереві не може бути вузлів, не пов'язаних з 

іншими вузлами дерева.  
7. У дереві не може бути циклів, тобто ребро не може входити у вузол, із якого 

воно виходить. 
8. Вершиною дерева можуть виступати присудки простого двоскладного речен-

ня, головний член односкладного речення, присудок головної частини складнопід-
рядного речення.  

Така інтерпретація синтаксичної структури речення ґрунтується на лінгвістичній 
моделі "Смисл ⇔ Текст" І.О. Мельчука [Мельчук 1974].  

 
Вершина дерева

– вузол, який відповідає умовам 
побудови дерева залежностей.

– вузол, який не відповідає 
умовам побудови дерева залежностей.

– ребро.*

 
 

Рис. 1. Узагальнений вигляд дерева залежностей* 
 

Досвід застосування дерева залежностей для корпусного представлення синтак-
сичної організації речення демонструє глибоко анотований корпус російської мови 
[Апресян 2005], створений на матеріалі сучасної російської прози, науково-
популярних і суспільно-політичних статей та Інтернет-новин інформаційних аген-
цій (близько 20 тис. речень).  

Нами було організовано експериментальний корпус текстів українських Інтернет-
новин (близько 3 тис. речень), синтаксично розмічений у термінах дерева залежнос-
тей. На основі цього корпусу вдалося встановити закономірності реалізації синтакси-
чних зв'язків словоформ в українському реченні [Чейлитко 2009]. Набутий досвід 
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засвідчив доцільність репрезентації синтаксичної будови українського речення в те-
рмінах дерев залежностей і водночас указав на певні недоліки такого представлення. 

1. Вузлом у дереві позначається словоформа як машинне слово (послідовність 
буквених символів від пробілу до пробілу), через що складові частини аналітичної 
лексеми розглядаються окремо (Ірина Марківна Попова). Щоб показати належ-
ність усіх складників до однієї лексеми, необхідно спеціально маркувати ребра між 
вузлами, які відповідають цим частинам. 

2. У дереві залежностей неможливо відобразити зв'язок між словоформою та 
словосполученням (єдиний  (зважений коментар)). 

3. Вимога зв'язності дерева, тобто відсутності вузлів, в які не входило б жодного 
ребра, змушує дослідника ігнорувати випадок, коли у реченні наявний еліпсис і, 
отже, має місце розрив синтаксичних зв'язків (Єдиний зважений та об'єктивний 
коментар – [еліпсис] Ірини Марківни Попової). Для того, щоб уникнути такого роз-
риву, доводиться штучно запроваджувати нульовий вузол, який позначає невира-
жену словоформу, і тим забезпечити зв'язність усіх вузлів дерева (рис. 2 А). 

4. Позначення у дереві лише підрядного зв'язку між словоформою-хазяїном і 
словоформою-слугою за допомогою орієнтованих вертикальних ребер не дає мож-
ливості адекватно показати сурядний – горизонтальний – зв'язок між рівноправни-
ми, незалежними одна від одної словоформами (зважений–та–об'єктивний комен-
тар). Для відображення сурядного зв'язку між словоформами використовують спе-
ціально запроваджений уявний вузол: сурядні словоформи підпорядковуються у 
дереві уявному вузлові (на рис. 2 А від уявного вузла залежать сурядні словоформи 
зважений, об'єктивний і сполучник сурядності та). 

 

 
 

Рис. 2. Дерево залежностей для речення  
з аналітичною лексемою, сурядністю та еліпсисом*.  

Структуру речення представлено: 
А – із залученням додаткових вузлів, Б – без залучення додаткових вузлів 

 
5. Правило, за яким в один вузол входить два і більше ребер, унеможливлює ві-

дображення зв'язків із дуплексивом – елементом речення, який підпорядковується 
двом членам речення (рис. 3: Серцем майдану залишається сцена).  
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Серцем
майдану
залишається
сцена.

Серцем
майдану
залишається
сцена.

А Б

 
 

Рис. 3. Дерево залежностей для речення з дуплексивом.  
Подвійний зв'язок: А – не відображено, Б – відображено 

 
Окрім цього, така ситуація позбавляє можливості показати зв'язки двох і більше 

сурядних словоформ з їхньою спільною залежною словоформою: виваженість і 
толерантність людей – словоформа людей одночасно підпорядковується двом су-
рядним словоформам виваженість, толерантність; відповідно, у вузол, який від-
повідає цій словоформі, мало б входити одразу два ребра (рис. 4). За спеціальною 
домовленістю спільний залежний компонент може підпорядковуватися у дереві 
уявному вузлові, який, окрім того, підпорядковує собі сурядні вузли (на рис. 4 А від 
уявного вузла залежить словоформа людей, а на рис. 5 А – словоформа учасники). 

 

 
 

Рис. 4. Представлення зв'язку між сурядними словоформами та їхньою спільною  
залежною словоформою за допомогою уявного вузла (А) та без нього (Б) 

 
6. Правило, за яким у дереві не може бути більше однієї вершини, спричиняє 

ситуацію, коли стає неможливим, без запровадження штучного уявного вузла, по-
казати сурядність двох присудків: учасники відходять–і–скандують (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Відображення сурядності присудків  
за допомогою уявного вузла (А) та без нього (Б) 
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Таким чином, моделювання синтаксичної організації речення із застосуванням 
дерева залежностей наражається на традиційні проблеми синтаксису, що усклад-
нює адекватне представлення цих синтаксичних ситуацій. 

Уведення до дерева службових вузлів (нульового та уявного), і, відповідно, ви-
роблення додаткових правил (домовленостей) щодо побудови дерева, ускладнює як 
саму методику, так і структуру дерев, створених на основі цієї методики. Так, зок-
рема, запровадження уявного та нульового вузлів може спричинити збільшення 
рівнів у дереві: на рис. 2 А – висота дерева становить 4 рівні, а на рис. 2 Б – всього 
2 рівні. Зважаючи на те, що висота є однією із найважливіших характеристик дере-
ва, на яку спираються у процесі стилістичної діагностики текстів [Севбо 1981], 
штучне зростання цього параметра є украй небажаним. 

 

 
 

Рис. 6. Узагальнений вигляд графа для відображення синтаксичної структури речення* 
 

На нашу думку, моделювання синтаксичної структури речення необхідно здійс-
нювати за допомогою більш загальної моделі – графа, по відношенню до якого орі-
єнтоване дерево залежностей є його підвидом – рис. 6). Це дасть можливість: 

 відображати розрив синтаксичних зв'язків у реченні з еліпсисом через непри-
в'язані вузли графа;  

 позначати горизонтальними ребрами сурядний зв'язок між словоформами; 
 показувати подвійний синтаксичний зв'язок (дуплексив), запровадивши до-

звіл на входження двох ребер в один вузол; 
 визначати дві або більше вершини графа, які вказуватимуть на наявність су-

рядних присудків у реченні; 
Репрезентація структури речення у вигляді графа більшою мірою відповідає 

природі реального речення. Окрім того, таке представлення значно спростить про-
цедуру побудови графічної моделі речення, зробить її більш відкритою до автома-
тичного обчислення ї якісних та кількісних параметрів. 

 
Статья посвящена проблеме выбора теоретической модели, которая станет основой синтакси-

чески маркированного корпуса украинского языка. Рассмотрены принципы моделирования синтакси-
ческой структуры предложения в терминах дерева зависимостей; определены недостатки указан-
ной модели и предложены пути их преодоления.  

Ключевые слова: корпус, синтаксическая структура предложения, дерево зависимостей, граф. 
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The article is devoted to the problem of selecting a theoretical model for syntactically annotated corpora 
of the Ukrainian language. Principles of modeling syntactical sentence structure in terms of dependency tree 
are showed. The imperfections of the model are identified and ways to overcome them are proposed.  

Keywords: corpora, syntactic structure of sentences, dependency tree, graph. 
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УДК 811.161.2:81 
 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ДОПОМОГА ЧИ ШКОДА УЧНЯМ? 
 

Дерба Світлана Миколаївна, 
канд. філол. наук 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
У статті розглянуто сучасні засоби телекомунікації як генеруючі щодо появи нових освітніх 

форм, зокрема дистанційного навчання у шкільній практиці. Розглянуто переваги і недоліки такої 
форми навчання, різноманітні приклади залучення дистанційної освіти у середні навчальні заклади в 
Україні та Російській Федерації. 

Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання, методика, телекомунікаційні техно-
логії, куратор, тьютор, on-line режим. 

 
На сьогодні швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій зумо-

вив те, що практично в усі галузі освітньої діяльності залучені телекомунікаційні 
технології. Також це пов'язане з постійним розширенням можливостей Інтернету, у 
наданні корисної освітньої інформації. Таким чином, сучасні засоби телекомуніка-
ції дають можливість появи нових освітніх форм, зокрема дистанційної освіти. 

Модернізація загальної середньої освіти ставить нові вимоги до рівня підготовки 
випускників школи, а саме: розвиток критичного мислення, самостійної творчої 
діяльності, вміння знаходити в Інтернеті, аналізувати і систематизувати інформа-
цію. Інтернет – як єдина інформаційна мережа допомагає створити повну інформа-
ційну картину з найрізноманітніших питань. 

Удосконалення методології дистанційного навчання (ДН) та інформаційно-
комунікаційних технологій збирання та систематизації інформації є актуальним 
напрямом освітянської діяльності.  

Метою проведеного дослідження є аналіз сучасного стану дистанційного на-
вчання в Україні та Росії, проблем дистанційної освіти (ДО) допоміг визначити ас-
пекти й конкретні завдання, вирішення яких необхідне для досягнення ефективнос-
ті: 1) це розвиток різних дистанційних форм навчання; 2) дослідження проблем, 
пов'язаних з різними цільовими аудиторіями ДО; 3) удосконалення технічних і кад-
рових проблем ДН. 

Стаття присвячена сучасному станові функціонування ДН в Україні та Російсь-
кій Федерації (об'єкт дослідження); процесам введення ДН у шкільну практику, 
аналізу переваг чи недоліків ДО у середній школі (предмет дослідження). 

На сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого визначення дистанційного 
навчання, тому ми дотримуємося визначення дослідників-практиків: "Дистан-
ційне навчання – це форма організації і реалізації навчально-виховного процесу, 
за якою його учасники (об'єкт і суб'єкт навчання) здійснюють навчальну взає-
модію принципово і переважно екстериторіально (тобто, на відстані, яка не до-
зволяє і не передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, 
інакше, коли учасники територіально знаходяться поза межами можливої безпо-
середньої навчальної взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста присут-
ність у певних навчальних приміщеннях навчального закладу не є обов'язко-
вою)" [Биков 2008, 8 – 9]. 
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У практиці ДО використовуються такі різновиди дистанційної форми на-
вчання: дистанційна форма навчання у чистому вигляді; дистанційно-очна форма 
навчання (учень вивчає предмет у школі та має можливість додатково вивчати 
його дистанційно); класно-дистанційна форма (учні одного класу однієї школи 
вивчають предмет у дистанційній формі, що зменшує кількість очних уроків); ди-
станційна форма навчання з вчителем-куратором (учні навчаються дистанційно і 
тьютор-мережевий викладач з певного предмету – з будь-якої школи, вчитель зі 
своєї школи виконує лише функції консультанта); учні беруть участь в окремих 
тематичних семінарах. 

Сучасний рівень інформаційних технологій достатній для створення таких сис-
тем для навчання дітей. Насамперед в таких системах зацікавлені діти з обмежени-
ми можливостями, ті, що навчаються вдома. Сьогодні в Україні понад 50 тисяч уч-
нів потребують навчання у дистанційній формі. Порівняймо, в Російській Федерації 
з 29 млн. дітей 587 тисяч – це діти з обмеженими можливостями. Саме такі діти по-
требують соціальної реабілітації й адаптації, інтеграції у суспільство. 

Для ДН дуже важливий зв'язок з учнем. При очному навчанні кожен має можли-
вість поставити питання й одразу отримати відповідь. Учень, що знаходиться на 
відстані, не має такої можливості, тому з часом у нього може згаснути інтерес до 
навчання, розсіюватися увага. До викладача, що працює в системі ДН ставляться 
певні вимоги: оперативно відповідати на листи учнів; хвалити їх зацікавленість та 
оперативність; дотримуватися чіткого графіку спілкування в режимі on-line; ство-
рити атмосферу психологічного комфорту у процесі навчання та спілкування. 

Для успішного здійснення процесу Інтернет-навчання мережевий викладач і пе-
дагог-куратор повинен добре володіти технологією організації освітньої діяльності, 
а саме різними прийомами роботи в форумі, чаті, теле- і відеоконференції, а також 
електронною поштою та іншими комунікаційними засобами. 

Але виникає технічна проблема, тобто наявність комп'ютерів, серверів, і каналів 
зв'язку. Якщо і навчальний заклад може бути забезпечений усім необхідним облад-
нанням, то наявність комп'ютерів з виходом в Інтернет у тих, на кого розраховане 
ДН, часто становить велику проблему. Згідно сумної статистики більшість родин, 
де є діти з обмеженими можливостями, – неповні чи малозабезпечені. Значить, ді-
ти, які були б раді навчатися, але фізично не можуть ходити до школи, не мають 
дома потрібної техніки за цілком зрозумілими фінансовими причинами. До того ж 
звичайного комп'ютера може бути недостатньо, необхідно встановлювати додатко-
ве технічне оснащення і програмне забезпечення, що враховує будь-які обмеження 
(поганий зір, порушену координацію рухів та інші проблеми зі здоров'ям). 

Незважаючи на всі складнощі, впровадження дистанційної освіти в навчальний 
процес середньої школи може бути здійснене. Проекти різного масштабу, орієнтовані 
перш за все на дітей з обмеженими можливостями, реалізуються на рівні керівництва 
освітою окремих міст і суб'єктів. Одразу зауважимо. що на сьогодні в Україні ще не 
узаконене ДН (тобто немає наказу Міністерства освіти і науки України про впрова-
дження ДН у середній школі). У Російській Федерації уже 4 роки як набрав чинності 
наказ Міністра освіти і науки РФ про впровадження ДН у освітні заклади. 
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Прикладом великих проектів, які спрямовані на реалізацію ДН на корпоратив-
ному рівні, є проект корпорації АТ&Т "AT&T Learning Network", у межах якого 
підтримується розвиток засобів і технологій електронного дистанційного навчан-
ня на основі єдиних підходів і стандартів систем розподіленого навчання, а також 
проект Світового банку "Навчальної мережі глобального розвитку Світового бан-
ку", за яким створена міжнародна розгалужена мережа центрів електронного дис-
танційного навчання у 50 країнах світу, у тому числі і в Україні, спільна мережева 
діяльність яких відповідає міжнародним стандартам і підпорядковується єдиному 
корпоративному підходові. 

В Україні прикладом реалізації такого підходу на національному рівні є проект 
створення Української науково-освітньої мережі "УРАН", яка має забезпечити 
установи, організації і фізичних осіб, що працюють у сфері освіти, науки і культури 
України, інформаційними послугами на основі Інтернет-технологій. Уже сьогодні 
мережа "УРАН" має розгалужену інфраструктуру, а її засоби забезпечують якісну 
електронну взаємодію своїх користувачів, надають їм широкий спектр у мережевих 
сервісах. На основі мережі "УРАН" створюється комп'ютерно-технологічна плат-
форма єдиного інформаційно-освітнього середовища України з підтримкою систем 
електронного дистанційного навчання [Биков 2008, 26 – 27]. 

В Україні сьогодні діє Міжнародна українська школа, завданням якої є створен-
ня умов для організації дистанційної підготовки до атестації екстерном учнів різних 
категорій. Учнів приймають на позаконкурсній основі. Навчання учнів у 4-х, 9-х,  
11-(12)-х класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форми і 
порядок проведення державної підсумкової атестації у Міжнародній школі прово-
диться згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України. Учнів у цій школі 
розподіляють на групи: група А – учні, які вміють вчитися самостійно; група В – 
учні, які потребують допомоги в організації самостійної роботи; група С – учні, 
підготовка яких буде здійснюватися в малих групах під керівництвом педагогів. 

Специфіка Інтернет-навчання, що базується на телекомунікаційних технологіях, 
Інтернет-ресурсах і послугах, упливає на способи відбору і структуризації змісту, 
реалізації тих чи інших методик і організаційних форм навчання, що є суттєвим для 
функціонування всієї системи. Учень відбирає і оброблює інформацію, висуває гі-
потези, приймає рішення, спираючись на власний досвід і бачення проблеми. У 
центрі пізнання знаходиться проблема, яка вимагає роботи думки для її вирішення. 
Пізнавальна, мисленнєва діяльність індивіда дозволяє йому виходити за рамки 
отриманої інформації, нарощувати нові знання. Роль мережевого викладача полягає 
в тому, щоб допомогти учням, стимулювати їх до самостійних роздумів, відкриттів, 
нових поглядів на досліджуване явище, предмет. При цьому вчитель і учень зали-
шаються співучасниками цього процесу в активному діалозі. 

Але тут виникає кадрова проблема. Перш за все необхідно навчити викладачів 
роботі з системою дистанційного навчання, при чому не тільки технічно, але й 
психологічно, адаптувати їх до мовної форми взаємодії з учнями. Кожний викла-
дач має регулярно знаходитися в онлайновому режимі, щоб консультувати своїх 
учнів і спілкуватися з ними. Крім того, ДО допомагає вирішити ще одну важливу 
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проблему: в будь-якому класі є "середнячки", відстаючі й відмінники, і, значить, 
під час дистанційного навчання, кожен з них буде дотримуватися свого графіку. 
Тому викладач має постійно бути в курсі справ своїх учнів. До речі, існує центр 
дистанційного навчання "Ейдос", який з 1998 року займається проведенням будь-
яких можливих онлайнових заходів, в число яких уходять і курси для викладачів, 
що дають досвід і знання, необхідні для створення і залучення програм дистан-
ційного навчання. Але, на жаль, цей центр – приватна організація і заняття там 
платні [Сысойкина 2007, 2]. 

У Росії є проекти різного масштабу, орієнтовані перш за все на дітей з обмеже-
ними можливостями, що реалізуються на рівні керівництва освітою окремих міст і 
суб'єктів, але, як правило, за підтримки місцевих комерційних структур. Такі про-
грами діють, наприклад, у Томську, Красноярську, Калінінградській області, Му-
ромі, Сергієвому Посаді. У Москві є структури платного і безкоштовного дистан-
ційного навчання. Наприклад, недержавна платна освітня установа "Знайка" пропо-
нує московським школярам 10-11-х класів можливість очно-дистанційного навчан-
ня. Двічі на тиждень учні цього відділення мають відвідувати заняття з профільних 
предметів (фізико-математичного чи соціально-гуманітарного напрямів), а решту 
днів можуть займатися вдома, використовуючи електронні посібники й Інтернет-
ресурси для підготовки до іспиту, а також консультуючись з викладачем.  

Більш масштабним є проект "І-школа" – школа дистанційної підтримки освіти 
дітей з обмеженнями можливостями. По суті це організація – структурний підроз-
діл Центру освіти "Технологія навчання". Вона була відкрита в 2003 році у межах 
проекту "Розвиток інформаційного освітнього середовища для дітей-інвалідів" за 
підтримки Департаменту освіти Москви. 

Діти, які навчаються в цій школі, отримують у користування комп'ютери (як 
правило, ноутбуки Apple класу iBook), принтери, сканери, веб-камери і, якщо необ-
хідно, спеціальні засоби, наприклад, клавіатури і миші для людей з пониженим зо-
ром або порушеною координацією рухів. Єдиний мінус у тому, що по закінченні 
навчання техніку неоюхідно повернути, а значить, отримати подальшу освіту в ди-
станційному режимі для багатьох стає складно. До того ж у рамках програми таким 
учням надаються високошвидкісний доступ в Інтернет за технологією ADSL. Але і 
тут є свої "підводні рифи" – платити за Інтернет мають самі учні. 

Є дуже позитивний досвід дистанційної освіти, у Пермському краї Російської 
Федерації – на дистанційну форму навчання перевели десятки шкіл. Мотивацією 
цього проекту було те, що викладачам важко дістатися до шкіл, розташованих у 
глибинці. Тому на зміну педагогам реальним прийшли віртуальні. Спочатку діти 
мало не залишились без іноземної мови, але місцева влада вжила певних заходів, і 
школу оснастили технікою. Є приклад в іншому селі, де біологія стала профільним 
предметом. Викладач їздив з районного центру, а коли перейшли на дистанційну 
форму навчання, то учні отримали вчителів з будь-якої точки Росії. Навіть учні го-
ворять, що вони стали підходити до предмету серйозніше, – навчання оскільки on-
line практично індивідуальне. За результатами таких осередків у Пермському краї 
десятки шкіл перевели на дистанційне навчання. 
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В Іркутську щойно відкрилась школа дистанційної освіти, в якій навчатимуться 
діти з обмеженими можливостями – від 8 до 16 років. Це новий для Росії проект, 
удалий приклад муніципально-приватної співпраці, коли влада і бізнес поєднують-
ся для вирішення соціально-значущих завдань. У 2009 році виділено величезні ко-
шти, на які придбали і встановили (як у квартирах дітей, так і в школі дистанційної 
освіти) усе необхідне обладнання і програмне забезпечення для навчання в режимі 
on-line. Одночасно з цим з кожного предмету навчального плану вибрано учителя, 
що володіє Інтернет-технологіями. Викладачі пройшли курси підвищення кваліфі-
кації і у жовтні почали роботу. Для участі у проекті "Школа дистанційного навчан-
ня" усі діти пройшли перший курс очного навчання роботи на комп'ютері. 

При ДН необхідно враховувати фактор інтенсифікації спілкування між учнями і 
викладачами. Інтенсифікація пов'язана з новими технологіями, що реалізуються з 
допомогою високошвидкісних домашніх мереж, мереж ADSL і мереж Wі-Fi. Стає 
можливим використання Skype як у голосовому, так і у відеорежимах з одночасним 
підключенням великої кількості учасників дискусії. 

Таким чином, існує можливість проводити відеолекції он-лайн, після чого їх 
можна викладати для загального доступу в Інтернет. 

Інша технологія, яку можна реалізувати у перспективі, це створення проектів на 
основі Adobe Captivate. Вона уможливлює організацію інтерактивних курсів з тієї 
чи іншої дисципліни й адресацію їх слухачам, які з тією чи іншою технологією не 
знайомі чи мало знайомі, унаслідок чого бажають її вивчити. 

Важливим завданням ДН є оцінювання знань, отриманих учнем. При ДН успі-
шність учня частіше оцінюється автоматично, з використанням різноманітних те-
стів і опитувань. Постає технологічна проблема: система ДО має бути побудована 
на такій програмній платформі, яка забезпечила б максимальну гнучкість у пред-
ставленні інформації й оцінюванні знань. Йдеться про те, що різні предмети ви-
магають різних способів подання інформації, що пов'язано з різними системами 
тестування. Наприклад, якщо для перевірки знань з історії досить тестів з варіан-
тами відповідей, то для контролю успішності з мовних предметів можуть знадо-
битися, наприклад, диктанти, вправи, а для точних наук – методики розпізнавання 
формул і зображень.  

Нещодавно (у вересні 2009 року) відбулася конференція у Вашингтоні, на якій 
Чарлі Шулер з освітнього проекту Sesame Workshop заявив, що у розвитку мобіль-
ного навчання наступає переломний момент. Журналісти, аналітики, політики і 
представники галузі безпровідного зв'язку зустрілися на конференції, щоб обгово-
рити майбутнє освітніх технологій і роль мобільного зв'язку й відповідних абонент-
ських засобів, які можуть серйозно допомогти в організації навчання. Однією з іні-
ціатив, на яку звернули увагу учасники конференції, став пілотний проект Project 
K-Neck, у якому технологія мобільного безпровідного зв'язку використовується для 
розв'язання математичних завдань у ряді шкіл Північної Кароліни. Дослідники під-
креслили, що сама по собі технологія не підвищить якості навчання, але сучасні 
засоби, в тому числі мобільні телефони, які сьогодні так широко поширені серед 
школярів, можуть ефективно використовуватися в програмі загальної середньої 
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освіти, якщо школи зроблять їх частиною стратегії залучення, групових занять і 
навчання під керівництвом викладача [Яркое будуще, 2009, 3]. 

Отже, для створення системи дистанційного навчання необхідна цілеспрямована 
науково-дослідна і практична діяльність, у ході якої були б вирішені питання ство-
рення програм дистанційної освіти, необхідних методів навчання, розробки техніч-
них і програмних засобів, їх змістового наповнення, підготовки необхідних спеціа-
лістів, формування критеріїв відбору учнів для навчання з кожного напряму і бага-
то інших питань.  

 
В статье рассматриваются современные средства телекоммуникации как генерирующие появле-

ние новых образовательных форм, а точнее дистанционного обучения в школьной практике. Рассмо-
трены преимущества и недостатки такой формы обучения, продемонстрированы разнообразные 
примеры внедрения дистанционного образования в средние учебные заведения в Украине и России.  

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, методика, телекоммуни-
кационные технологии, куратор, тьютор, on-line режим. 

 
The article observes modern communication facilities which give the opportunity of new educational 

forms, remote education in secondary schools. Advantages and disadvantages of such form of education are 
observed in the article. Different examples of remote education are analyzed. 
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У статті розглядаються передумови створення електронного корпусу художніх текстів, опису-

ється умовна модель такого корпусу, його необхідні складові, форма представлення інформації для 
кінцевого користувача, можлива взаємодія з лінгвістичними корпусами, його сфера застосування. 

Ключові слова: корпусна лінгвістика, корпус художніх текстів, літературний корпус, лінгвістич-
ний корпус, база даних, електронна бібліотека. 

 
Активний розвиток останніми роками корпусної лінгвістики засвідчує, що цей 

напрям стає одним з провідних серед прикладних мовознавчих досліджень. Основ-
не завдання корпусної лінгвістики традиційно вбачають у створенні електронних 
лінгвістичних корпусів на зразок "Британського національного корпусу" або "Наці-
онального корпусу російської мови" (www.ruscorpora.ru). Однак з корпусною лінг-
вістикою тісно пов'язане створення повнотекстових баз даних, наприклад, "Thesau-
rus Linguae Graecae" (www.tlg.uci.edu) або проекту "Персей" (www.perseus.tufts.edu), 
які є водночас лінгвістичними й літературними. Перспективність, необхідність та 
актуальність подібних повнотекстових корпусів є очевидною – філологи (чи 
представники інших наукових дисциплін) отримують увесь масив потрібних для 
досліджень художніх творів (або інших текстів) з повним інструментарієм у вигляді 
систем пошуку і цитування, бібліографії, тезаурусів і глосаріїв, а у випадку поєд-
нання з лінгвістичним корпусом – ще й повну лінгвістичну інформацію про тексти 
та їхні одиниці. У вітчизняній прикладній лінгвістиці або ж у літературознавстві ця 
тематика практично не розробляється. 

Метою дослідження є окреслити у загальних рисах питання створення електро-
нного корпусу художніх текстів: сфери його застосування, принципи зовнішнього 
представлення даних та їхньої внутрішньої структури, можливість поєднання з лін-
гвістичним корпусом. Таким чином, предметом нашого дослідження є електро-
нний корпус художніх текстів, а об'єктом – передумови й принципи його створен-
ня в українським умовах. У дослідженні ми спиратимемось як на праці з корпусної 
лінгвістики [Апресян 2005; Савчук 2005; Перцов 2006], так і на описи існуючих 
повнотекстових корпусів [Thesaurus 2009; Герд 2004]. 

Корпус художніх текстів – це повнотекстова електронна база даних, яка охоплює 
усі художні твори у певних рамках (конкретного автора, періоду, мови, регіону, жан-
ру тощо) або має за кінцеву мету таке повне охоплення, де всі тексти параметризова-
ні, структуровані й мають зручне для читача та дослідника представлення. Такий ко-
рпус відрізняється від електронної бібліотеки повнотою охоплення матеріалу та під-
ходами до його параметризації й опису, сферами застосування і цільовою аудиторі-
єю. Це розрізнення не є чітким, бо окремі літературні корпуси використовують у сво-
їй назві термін "електронна бібліотека", наприклад, проект "Персей". На нашу думку, 
подібну базу даних можна також називати "літературним корпусом". 
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Сфера застосування корпусів художніх текстів може бути широкою, однак пере-
довсім це застосування у наукових дослідженнях та навчальному процесі. Зокрема, 
згаданий вище корпус грецької мови, що охоплює практично всі античні та серед-
ньовічні тексти старогрецькою мовою, слугує обов'язковим інструментарієм для 
будь-якого дослідника класичної філології, патрології, античної філософії чи істо-
рії. Цей корпус, як і "Персей", поєднується з лінгвістичним, що створює широкі 
можливості для лінгвістичних або міждисциплінарних досліджень. Певним недолі-
ком обох корпусів є недостатня зручність у представленні метатекстових даних, у 
класифікації та пошуку за авторами тощо. 

З урахуванням переваг і недоліків існуючих корпусів ми спробуємо описати 
структуру і представлення даних корпусу художніх текстів. 

Основною одиницею літературного корпусу є текст. Це може бути як текст кон-
кретного видання, так і сам художній твір. Останнє, на нашу думку, є більш прави-
льним, оскільки деякі твори можуть бути невидані, а інші, навпаки, мати безліч різ-
них видань. Отже одиницею, від якої відштовхується представлення даних та їхня 
параметризація, є певний узагальнений текст, який ми умовно назвемо "твір". Ко-
жен твір може мати в корпусі кілька текстів – наприклад, різні видання з різночи-
таннями. Твір також можна пов'язувати із перекладами та текстами про нього (кри-
тичні дослідження тощо). Наступною одиницею корпусу буде власне "текст" – те 
чи інше видання або переклад. Твори можуть належати певному автору, авторам, 
або бути анонімними, що вимагає введення відповідної одиниці. Твори також мо-
жуть групуватися у цикли, серії, тематичні групи (наприклад "Давньогрецька кла-
сична лірика"). Таким чином, ми визначаємо для корпусу три основні одиниці: твір, 
текст, автор. Усі ці одиниці мають ряд власних параметрів, що дозволяє їх класифі-
кувати і представляти для користувачів. 

Класифікації й представленню основних одиниць у корпусі слід приділити особ-
ливу увагу. Авторів необхідно класифікувати за періодами, напрямками, регіонами. 
Твори – за часом і місцем написання, мовою, жанром. Тексти – за бібліографічними 
параметрами видання. У розділі автора повинна міститися його коротка біографія 
та загальний огляд його творчості, у розділі твору – його критичний аналіз, у розді-
лі тексту – повна бібліографічна інформація про видання. 

Представлення корпусу для користувача, очевидно, повинно бути у вигляді Ін-
тернет-сайту із відкритим або закритим доступом. Відображення даних можна роз-
ділити на ряд блоків: автора, твору, тексту, каталогу. При потребі окремим блоком 
представлення можна розглядати переклади та бібліографію. 

Блок автора містить на першій сторінці відомості про дати і місця його наро-
дження й смерті, його належність до того чи іншого регіону та літературного або 
хронологічного періоду, мови на яких він писав, основні жанри, тематика творів, 
портрет, а також перелік його творів, погрупованих за жанрами (великі прозові фо-
рми, малі прозові форми, великі поетичні форми, малі поетичні форми, збірки, нау-
кова література та есеїстика тощо). Слід передбачити можливість зміни представ-
лення списку на зручний для користувача – суто хронологічний або алфавітний. На 
сторінці автора знаходяться посилання на сторінки з його детальною біографією, 
критичним оглядом творчості, повною бібліографією тощо. 
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Блок твору містить його літературознавчий огляд, інформацію про дату й місце 
написання, жанр, тематику (у вигляді ключових слів), належність до стильових течій 
чи груп, мову, основні видання і переклади на українську. Зі сторінки твору можна 
перейти на сторінку з детальною бібліографією, а також на самі електронні тексти 
твору, що містяться у корпусі – оригінальні та переклади. Блок тексту представляє 
відображення власне тексту, яке може бути або посторінкове, або повністю на одній 
сторінці. У випадку поєднання з лінгвістичною базою даних для користувача з'явля-
ється можливість користуватися довідковою мовознавчою інформацією про кожне 
слово тексту. Блок українських перекладів зарубіжної літератури може бути побудо-
ваний у вигляді зручної пошукової системи з бібліографічною інформацією про всі 
існуючі переклади із посиланнями на наявні у базі електронні тексти. 

Блок каталогу надає можливість переглядати авторів і твори за різноманітними 
параметрами класифікації – хронологічно, за абеткою, за жанрами, за регіонами, за 
мовами тощо.  

За умови подібної побудови й представлення корпусу художніх текстів будуть 
нівельовані недоліки існуючих подібних проектів, корпус стане зручним для ко-
ристування – придатним для науково-дослідницької, навчальної та перекладаць-
кої діяльності. 

Безумовно, створення такого корпусу вимагає великого обсягу робіт, як техніч-
них (програмування і тестування, вебдизайн, оцифрування або імпортування текс-
тів), так і філологічних (детальніша розробка параметризації, класифікації творів, 
наповнення корпусу довідковою інформацією, редагування текстів, інтеграція з лі-
нгвістичним корпусом), і в найближчій перспективі навряд чи щось подібне буде 
створено в Україні. Однак постановка питання й розробка теоретичних засад допо-
може запобігти можливим помилкам у майбутньому, адже в процесі реалізації ви-
правляти недоліки дуже складно, а то й неможливо. 

Таким чином ми визначили основні характеристики електронного корпусу ху-
дожніх текстів, від яких можна відштовхуватись у випадку початку робіт над ство-
ренням подібного проекту. Ми розглядали корпус переважно з точки зору користу-
вача і не зупинялися детально на технічний реалізації, бо останнє має бути темою 
окремих досліджень. Описані вище теоретичні засади нами було апробовано – 
створено оболонку для літературного корпусу з мінімальним набором функцій 
(сторінки автору і твору, пошук і класифікація, однак без електронних текстів), що 
доступна за адресою http://babylon.mova.info. 

 
В статье рассматриваются предпосылки создания электронного корпуса художественных тек-

стов, описывается условная модель такого корпуса, его необходимые составляющие, форма пред-
ставления информации конечному пользователю, возможное взаимодействие с лингвистическими 
корпусами, его сфера использования. 

Ключевые слова: корпусная лингвистика, корпус художественных текстов, литературный кор-
пус, лингвистический корпус, база данных, электронная библиотека. 

 
The article explores prerequisites for creating an electronic literary corpus, describes the conditional 

model of such a body, its necessary components, the presentation of information to the user, the possible 
interaction with linguistic corpora, its scope of use. 
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Стаття присвячена проблемі викладання національно-специфічної лексики англійської мови учням 

спеціалізованих шкіл. Зазначається, що навчання такої лексики має бути елементом комплексного 
навчання спілкуванню у всіх видах мовленнєвої діяльності, зокрема аспектом роботи над текстом. У 
статті пропонується структура учнівського навчального словника, розроблена як результат навча-
льної роботи з текстом за методикою структурування знань. 

Ключові слова: національно-специфічна лексика, навчальний словник школяра, методика струк-
турування знань. 

 
Навчання іншомовної комунікації ставить перед учителем сучасної школи ряд за-

вдань, одним з яких є навчання національно-специфічної лексики (НСЛ), що стано-
вить національно-мовне багатство будь-якої лінгвоспільноти. Ідея розуміння культур 
за допомогою лінгвоспецифічних слів є, безумовно, плідною для шкільного навчання 
мов, зокрема, для наповнення лінгвонародознавчої лінії змісту мовного курсу [Дороз 
2002]. Розміщуючись на периферії національного лексикону, згадані одиниці фіксу-
ють специфіку національної концептуальної картини світу, а тому потребують окре-
мої уваги під час вивчення й використання у мовленні. До зазначеної лексики, що 
часто термінується як безеквівалентна лексика, лакуни тощо [див. Квашите 2009, 
222], відносяться назви об'єктів та феноменів матеріальної і духовної культури, неві-
домі або невластиві іншим народам, а також географічні назви й антропоніми. Вона 
знаходить своє місце у текстах різних стилів, усному мовленні й у словниках. За лек-
сико-семантичною ознакою виділяють такі тематичні групи НСЛ: 1) національна ку-
хня, 2) одяг, 3) побутові речі, 4) народні танці, 5) традиції та звичаї, ритуали, 6) фоль-
клор та міфологія, 7) явища історії народу, 8) моральні та духовні цінності людей, що 
є носіями даної мови, 9) назви географічних об'єктів, 10) назви тварин та рослин, 
11) назви природно-кліматичних явищ, 12) антропоніми, 13) абстрактні поняття типу: 
душа, доля, правда, воля, які свідчать про особливості національного світобачення 
[там само, 222; Дороз 2002, 175-176]. Крім того, національною специфікою відмічена 
деталізація одних і тих самих лексичних категорій, що, як відомо, базується на наці-
ональній специфіці ментальних категорій національних концептуальних картин сві-
ту, а також позначення відношень між ментальними структурами, що "виходить на 
поверхню" як за допомогою повнозначної лексики, так і формальних слів (приймен-
ників, сполучників, вставних слів тощо). 

Об'єктом даної статті виступає НСЛ, яка, відрізняючись як парадигматичною, 
так і синтагматичною специфікою, потребує особливих методик опрацювання на 
уроках англійської мови, що і складає предмет пропонованої розвідки. У ній ста-
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вимо за мету описати окремі засоби навчання НСЛ на уроках англійської мови у 
сучасній школі. 

НСЛ була об'єктом ґрунтовних лінгвістичних досліджень [див., напр.: Вереща-
гин, Костомаров 1980; Стеванович 2009], а також досліджень в галузі методики ви-
кладання іноземних мов, які мали фокусом своєї уваги лінгвокраїнознавчий аспект 
викладання іноземної мови у навчальних закладах [див., напр.: Мащенко 2008, Ос-
манова 2009]. При цьому, проблема визначення прийомів та засобів навчання НСЛ 
на уроках іноземної мови, зокрема у спеціалізованій середній школі, є далекою від 
розв'язання. Необхідність розробки прийомів та засобів навчання НСЛ за умови 
лінгвокраїнознавчої переорієнтації процесу навчання іноземної мови в сучасній 
школі визначає актуальність даної статті, в якій обґрунтовується доцільність зміни 
формату навчального словника школяра. 

Породження мовлення, що передбачає, зокрема, і використання національно-
специфічних одиниць вокабуляру, є процесом мисленнєво-артикуляторним. Члену-
вання початкового задуму (концептуальної структури висловлення), категоризація, 
пропозиціювання передують побудові поверхневої структури повідомлення, що 
враховує особливості використання мовних одиниць у мовленні [Бацевич 2004, 91-
95]. Інтерпретація отриманого дискурсу / тексту також має серед інших опорних 
моментів мовну компетенцію, комунікативну компетенцію та культурну компетен-
цію [Селіванова 2008, 531]. Таким чином, за необхідності вивчення мовної одиниці 
слід враховувати як її парадигматику, так і її синтагматику, що відрізняються наці-
онально-культурними особливостями. 

Парадигматичні зв'язки слів на рівні лексикону відбивають особливості взаємо-
зв'язків різноманітних структур репрезентації знань про дійсність, представлених у 
людській свідомості. Такі структури аранжуються на етапі утворення концептуальної 
структури значення висловлення, що лягає в основу різних семантичних компонентів 
останнього. Зазначена концептуальна структура включає як денотативний, конотати-
вний, стильовий та образний блоки, так і когнітивний контекст, який виявляється 
особливо важливим у випадку НСЛ. Когнітивний контекст визначаємо як інформа-
ційну "прив'язку" до значень слів, що створює фон для визначення різних макроком-
понентів лексичного значення, оскільки включає великий спектр як мовних, так і по-
замовних знань, асоційованих з номінованим об'єктом дійсності [див. Васильєва, Ко-
валь 2006], і кожного разу конструюється заново, залежно від безпосереднього ситу-
ативного контексту комунікації та індивідуальних особливостей концептуальної та 
мовної картин світу комунікантів. Саме тому вивчення супутньої слову національно-
культурної інформації є окремим завданням під час роботи з вокабуляром у школі. 

Вокабуляр, і НСЛ зокрема, звичайно потрапляє до словника, який школяр веде 
під час опанування іноземною мовою. Зазвичай його зміст стосується написання, 
вимови та перекладу одиниць, тобто фіксує, у першу чергу, особливості структури 
тіла мовного знака та денотативний макрокомпонент його значення. Проте, робота 
з вивчення НСЛ вимагає фіксації часом значної кількості енциклопедичної інфор-
мації, для якої звичайний навчальний словник школяра не передбачає місця. При-
родно, постає питання про перебудову навчального словника, де б відобразилась як 
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парадигматична, так і синтагматична інформація, пов'язана з НСЛ, а також кон-
текстуальні значення слів, різноманітні конотації тощо. 

Навчальний словник учня, що пропонується нами школярам для роботи на уроках 
з іноземної мови, має видозмінену у порівнянні з традиційною структуру, що врахо-
вує особливості організації лексикону мови та слововживання. Він є результатом ба-
гаторічної роботи з текстами (а саме під час роботи з текстом учень вивчає нову лек-
сику) за методикою структурування знань, яка полягає в тому, що матеріал, який 
вивчається розбивається на блоки. Останні включають інформацію, що стосується 
семантики тексту, особливостей слововживання, парадигматичних зв'язків слів у лек-
сиконі мови, їх енциклопедичної семантики, граматичного оформлення тексту, а та-
кож фрагментів когнітивного контексту, зокрема мовних знань та фонових знань. 

Ефективність методики структурування знань під час роботи з текстом доведена 
на прикладі роботи з учнями в рамках різних навчальних предметів [див., напри-
клад, Кирилова]. Структурування знань може здійснюватися виділенням денотатів, 
побудовою графів або структурних формул, заповненням схем і таблиць тощо. За-
значені прийоми роботи з текстом дозволяють стискати інформацію тексту, а після 
розгортати її у попередньому об'ємі, що дозволяє економити час і веде до інтенси-
фікації навчання [там само]. Крім того, "збираючи" дані з різних фрагментів тексту, 
учень вчиться встановлювати предметно-логічні зв'язки, вибудовувати хронологію 
подій, робити висновки, що є важливим для навчання інтерпретації творів неліній-
ної структури, які є доволі популярними у сучасній літературі.  

Структура пропонованого словника включає такі частини (див. рис. 1): 
1. Нові слова, що зустрічаються у тексті (New Vocabulary). 
Це перелік нових слів разом з транскрипцією та перекладом, які подає переклад-

ний словник, або/та з дефініціями тлумачного словника. Якщо учень працює з 
НСЛ, або контекстуальним значенням слова, він вносить разом з ним усю супутню 
(енциклопедичну) інформацію, необхідну для розуміння. Наприклад1: coyote – ко-
йот, луговий вовк – a small wild dog that lives in North America; prairie – прерія – a 
large flat area in central North America; chinook – 1) чинук, індіанець племені чинуків 
(північноамериканських індіанців); тут: 2) сухий теплий вітер, який дме зі східних 
схилів Скелястих гір (Chinook wind)[it is really the name of a people in the region 
where the usage was first derived] тощо. 

Якщо нові слова є дериватами або складними словами, учні за необхідності позна-
чають словотвірні елементи та/або подають словотвірний ланцюг, що допомагає вста-
новити місце лексичної одиниці в лексиконі мови та її парадигматичні зв'язки з іншими 
лексичними одиницями. Так, rejoice (дуже радіти, веселитися, святкувати) ← joy. 

2. Регулярні словосполучення (Collocations). У зазначеній частині словника 
учні вміщують словосполучення, до складу яких входить нова лексика. Зазначене 
має на меті закріпити усталену синтагматику одиниці, знання якої входить до мов-
ної компетенції школяра. 

                                                 
1 Тут і надалі в тексті статті наводяться приклади роботи над текстом "The Winter that Bear Stole the 
Chinook". 
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3. Зміст тексту через ключові слова (Plot in a Nut-Shell). 
Предметно-тематичний зміст текстових матеріалів завжди представлений де-

яким набором головних загальних понять, так званим категоріально-понятійним 
апаратом певної сфери [Мощанская 2009]. Ключові слова та словосполучення, що 
відображають основні поняття, фіксують головні референти тексту, сигналізуючи 
про його смислову цілісність. Вони виступають як тематичні стрижні, які органі-
зують текст у єдине цілісне мовленнєве утворення, виконуючи одночасно функцію 
узагальнення, оскільки вживаються по відношенню до класу об'єктів [там само]. 
Подані у логічній послідовності, ключові слова тексту дають змогу осягнути та за 
необхідності швидко встановити логіку подій, описаних в тексті, тим самим поєд-
нуючи форму мовного знака та референт, що ним позначається в іноземній мові. 

4. Схеми, кросворди, графи слугують, з одного боку, засобом полегшення сис-
тематизації окремих інформаційних блоків, унаочнення логічних зв'язків, присутніх у 
тексті, з іншого боку, вносять елемент творчості у роботу з аналізу тексту. Зазначене 
сприяє не тільки осягненню текстового концепту, але і скорішому та міцнішому за-
пам'ятовуванню нових одиниць, оскільки "запускають" мимовільну увагу та слугу-
ють приводом для багатократного зіткнення з новою лексикою. Так, синтагматичний 
аспект НСЛ, полягає у потенціалі її сполучуваності з іншими словами у висловленні / 
реченні. Особливих труднощів зазнають учні під час роботи з лексичними одиниця-
ми у сполученні з прийменниками, які відбивають специфіку національно-
культурного членування світу представниками мовної спільноти, яке досить часто не 
збігається з таким у рідній мові. На жаль, закріпити вживання прийменника можна 
часто лише шляхом виконання великої кількості вправ, основаних на співставленні 
та запам'ятовуванні аломорфізму слововживання у рідній та іноземній мовах. Скла-
дання вправ у вигляді схем, таблиць, графів тощо полегшує це завдання. Наприклад: 

 
In column 3, write the correct preposition from column 2. 
 
1 They lived  the far northern United States  
2 and  Canada. 
3 Many blizzards buried the land  ice and snow. 
4 The elders looked  signs. 
5 They decided to take the Chinook   from him. 
6 They had to climb   the mountains. 
7 The boy asked Owl to look  the bear's den. 
8 Weasel was white and blended  snow. 
9 Coyote dragged   the buffalo-hide bag. 
10 The bag was tied  strong leather straps. 
11 The Prairie Chicken pecked 

under 
after 
for  
out of 
back 
with  
in 
over into 
out 
at 
through  the straps. 

 
5. Запитання для розуміння сюжету та додаткової інформації.  
На етапі заповнення зазначеної частини словника від учня вимагається постави-

ти різні типи запитань (у тому числі заперечні та непрямі питання, а також форми 
перепитування), що стосуються не тільки інформації, безпосередньо представленої 
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у тексті, але й тієї, яка входить до його когнітивного контексту. Зазначене є кроком 
до розширення, перш за все, культурної компетенції учня, і загалом пресупозиції, з 
якою він входить до іншомовної комунікації, а значить сприяє більш глибокій ін-
терпретації тексту, що опрацьовується, та зростанню рівня готовності до вдалої ін-
шомовної комунікації взагалі, адже сприйняття (у тому числі і мовленнєвого твору 
іноземною мовою) завжди передбачає інформаційну підготовленість людини, наяв-
ність у неї деякого запасу знань, що складає зафіксовану у пам'яті концептуальну 
картину світу [Мощанская 2009].  

6. Фразові дієслова та фразеологічні одиниці. 
Усталені вирази, серед яких в англійській мові власне місце займають фразові 

дієслова, а особливо фразеологічні одиниці, – це той пласт лексикону, який є най-
більш насиченим НСЛ. Своєрідність значення фразеологічних одиниць, на відмі-
ну від лексичних, полягає в тому, що воно поєднане з позначуваним явищем низ-
кою асоціацій [Зубач 2007, 209], а вони є національно специфічними. Саме тому 
сталі лексико-фразеологічні утворення потребують окремої уваги. Крім того, як 
стійкі звороти, так і фразеологізми виникають внаслідок переосмислення вільних 
сполучень слів, завдяки чому вони перетворюються на відтворювані у процесі 
мовлення одиниці, які зберігаються в лексиконі мови як цілісні утворення. Пору-
шення синтагматики таких утворень є або помилкою через брак мовної компетен-
ції, або навмисним стилістичним прийомом, який є прочитуваним лише за наяв-
ності одиниці у мовній картині світу комуніканта. З семантичної точки зору уста-
лені одиниці є виділеними фрагментами тексту, оскільки компресують велику 
кількість денотативної та конотативної інформації і часто наділені образністю, 
вони привертають увагу читача до окремих інформаційних блоків, активують різ-
ного роду когнітивні контексти і, таким чином, використовуються автором для 
створення програми інтерпретації тексту. Знання зазначених одиниць є важливим 
аспектом культурної компетенції учня, а значить він потребує відповідної роботи 
з опанування такою лексикою. 

7. Граматичні явища. 
Доцільність уведення до навчального словника школяра окремого блоку, присвя-

ченого граматиці мовлення, пояснюється декількома причинами. Активно викорис-
товувана наразі у навчанні комунікативна методика передбачає опанування грамати-
кою мови на функціональній і ситуативній основі. Це означає, що граматичні явища 
вивчаються та засвоюються не як "форми" та "структури", а як засоби вираження пе-
вних думок і комунікативних намірів [Прокопенко]. Крім того, враховуючи, що на-
вчання граматичного матеріалу є інтегральною частиною процесу навчання англій-
ської мови взагалі, доцільно звертатися до комплексного навчання спілкуванню у 
всіх видах мовленнєвої діяльності [Ніцецька 1998]. Тому робота над текстом не по-
винна замикатися на вивченні його лексики. Граматичні структури, вживані в тексті, 
по-перше, наповнюються реальним змістом, а значить усвідомлюються учнями не як 
абстрактні структури, а як структури, які вживаються в реальному мовленні носіями 
мови, по-друге, вони так само, як і лексичні, мають національні особливості вживан-
ня і демонструють специфіку членування світу лінгвоспільнотою. 



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 336

8. Проблематика. 
Блок стосується тих проблем, які обговорюються у творі і має на меті підготовку 

учня до логічного висновку. 
9. Логічний висновок. 
Будь-який аналіз твору (свідомий чи неусвідомлюваний під час читання) має на ме-

ті встановити авторське повідомлення, "зашифроване" в текстовій тканині. Саме тому 
у словнику відводиться окрема ділянка для формулювання головної думки твору. 
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Рис. 1. Структура навчального словника школяра  

для роботи з текстом за методикою структурування знань 
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Таким чином, навчальний словник школяра виступає одним із засобів роботи з 
новою лексикою, і НСЛ зокрема. Його апробація (що наразі відбувається у ЗОШ №1 
з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова) та удосконалення є завданням 
для подальшої роботи з вивчення ефективних способів та засобів навчання НСЛ. 

 
Статья посвящена проблеме обучения учеников специализированных школ национально-

специфической лексике английского языка. Отмечается, что обучение такой лексике должно быть 
элементом комплексного обучения общению во всех видах речевой деятельности, в частности аспе-
ктом работы над текстом. В статье предлагается структура учебного словаря школьника, разра-
ботанная как результат учебной работы с текстом по методике структурирования знаний. 

Ключевые слова: национально-специфическая лексика, лексикон, учебный словарь школьника, ме-
тодика структурирования знаний. 

 
The article observes the problem of teaching nationally specific English lexics at schools with extensive 

language learning. It is pointed out that teaching this vocabulary should be an element of the complex 
teaching communication in all types of speech activity, being a part of the work on the text. In the article the 
authors propose a new structure of a learner's vocabulary elaborated as a result of the work on the text by 
the knowledge structuring method. 

Key words: nationally specific lexics, learner's vocabulary, knowledge structuring method. 
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ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ КОРИСТУВАЧА СЛОВНИКА 
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Статтю присвячено аналізу лексикографічної компетенції користувачів словника з погляду фор-

мування раціональних і логічних критеріїв оцінки праці лексикографа. 
Ключові слова: лексикографічна компетенція, укладач словника, користувач словника, ефектив-

ність словника, користувач-дружній словник, користувач-орієнтований словник. 
 
Усім добре відомо, що при навчанні будь-якої іноземної мови словник відіграє 

надзвичайну роль. Без допомоги словника оволодіти іноземною мовою дуже важко, 
якщо не неможливо. Тому цілком природно, на перший погляд, вважати недореч-
ним питання, поставлене Р. Лю: "Можливо, найфундаментальнішим із усіх питань є 
те, чи словники взагалі корисні для тих, хто вивчає мову" [Lew 2004, 3]. 

Наголосимо, на нашу думку, в жодному разі не можна трактувати це питання 
так, ніби дослідник має сумнів у принциповій корисності словників. Це його рито-
рика, яка переносить центр ваги на користувача з інших протагоністів (Так, Р. Гар-
тманн визначає чотирьох протагоністів, які входять на словникову сцену: укладач, 
користувач, дослідник та викладач [Hartmann 2001, 24-27]). Адже Р. Лю у своїй мо-
нографії аргументує складні питання про частоту пошуку у словнику, переваги ко-
ристувачів, ефективність словника та ін. Тому треба розуміти, що дослідник перед-
усім акцентує увагу на значущості користувача, а не відкидає аргументів щодо ва-
жливості та корисності словника. 

Інші дослідники-лексикографи також проводять експерименти і роблять перекон-
ливі висновки про користувачів, насамперед спостерігаючи й аналізуючи, як учні ко-
ристуються різними словниками [див., наприклад, Atkins 1997; Pujol 2006], за допомо-
ги яких словників вони одержують оптимальні результати [див., наприклад, Laufer 
1997; Laufer 2006]. Такі підходи до користувачів та існуючих словинків, звичайно, є 
необхідними й мають у лексикографії та дидактиці певну вагу, зокрема, коли виявля-
ють переваги певного словника над іншими або певного методу опису над іншими. 

Однак, такі підходи мають також і певну обмеженість: вони не дають можливос-
ті знайти оптимальні методи показу та опису мови, ще не зреалізовані в існуючих 
словниках. Як справедливо вважає Д. Крістал, ідеальний лексикограф повинен зав-
жди намагатися шукати, чи є ще інші параметри, адекватні для користувачів слов-
ника [Crystal 2003, 324]. 

На наш погляд, у процесі пошуку відповіді на задане Р. Лю питання, можна зна-
ходити саме такі, неопрацьовані в лексикографії параметри, а також аргументи для 
пояснення, чому користувачі недостатньо, або інколи зовсім не орієнтуються в де-
яких словниках, за a prioi умови, що всякому словнику притаманна корисність. Це 
дуже важливий момент лексикографічної компетенції користувача: якщо якийсь 
словник свідомо не вибирається і не використовується, тобто користувач не бачить 
у ньому доцільності, або ж просто не хоче покладатися на нього, то усі переваги 
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непоцінованого словника не мають шансів стати корисними для користувача. Тому, 
на нашу думку, автор словника завжди повинен враховувати, як його продукт апе-
люватиме до користувача. На жаль, на сучасному етапі лексикографії важко з пере-
конаністю стверджувати, що більш не існує такого лексикографа, який у своїй ро-
боті не аналізує ситуацію потрібності словника користувачеві. 

У європейському лексикографічному контексті так званий "користувач-дружній 
(user-friendly)" або "користувач-орієнтований (user-oriented)" словник майже став 
стандартом. Користувач-дружні фактори визначаються не тим, що включено до 
словника, а тим, що вважається необхідним. Це точно відображено у вислові Р. Га-
ртманна: "завданням лексикографа є забезпечення того, щоб доступ до складових 
частин словника здійснювався за допомогою якнайбільш користувач-дружніх хара-
ктеристик" [Hartmann 2001, 62]. 

Т. Діаб знаходить початок цього напрямку в К. Барнгарта і пов'язують реаліза-
цію потреб користувачів із успіхом на ринках: "Дослідження, яке орієнтовано на 
користувачів, у лексикографії веде походження від ранніх 1960-их, коли Кларенс 
Барнгарт надав великого значення тому, що популярні словники повинні задоволь-
няти потреби користувачів, і що успіх та невдача словників на ринках залежать від 
ступеня задоволення таких потреб" [Diab 1999, 284]. 

У зв'язку з поглядом К. Барнгарта виникає наступне запитання: чи є так, що пев-
ні словники, незалежно від їх якості та вмісту, стають популярними, чи все-таки 
саме якісні словники отримають загальне визнання? З одного боку, словники, які 
помітно та позитивно відрізняються від інших, мають здатність викликати сенса-
цію. З іншого боку, успіх словників на ринках залежить від, за винятком "ступеня 
задоволення потреб користувачів", багатьох інших факторів. Репутація видавницт-
ва і авторів, здатність маркетингу, структура поширення продуктів та інші фактори 
впливають на продаж. Правдою є також, що словники є продуктами, які продають-
ся на книжкових ринках, де, як правило, існує велика конкуренція. Й для успіху на 
ринках, словники мають містити в собі конкурентоспроможні риси. Однак той 
факт, що якийсь словник користується великим успіхом на ринку, необов'язково 
означає, що цей словник кращий, ніж інші. Щоб ототожнювати обидва випадки, 
треба довести, що користувачі купують різні словники й орієнтуються на них, раці-
онально оцінюючи та порівнюючи їх. Про це продовжимо трохи нижче. 

Окрім того, у зв'язку з твердженням К. Барнгарта виникає ще одне важливе пи-
тання: чи успіх на ринку – це є найголовніша мета словникової справи? Для деяких 
протагоністів на словниковій сцені, яких визначає Р. Гартманн [Hartmann 2001, 24–
27], так, а для деяких – ні. Тому тверження К. Барнгарта може викликати незгоду. 
Ця тема залишається поза рамками нашого дослідження, тому обмежимося загаль-
ним твердженням і не будемо деталізувати аргументацію. 

Звернемося натомість до "орієнтованості на користувача" або "користувач-
дружніх аспектів". Чи можливо чітко окреслити потреби кристувачів? Якщо можна, 
то яким чином? За допомогою, наприклад, опитування студентів-іноземців чи кон-
трольних робіт, що відображають ситуацію, із якими словниками користувачі ма-
ють найкращий результат зі своїми перекладами тощо? 
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Для пошуку відповідей на ці питання ми звертаємо увагу на думку К. Ґелпі, 
яка вважає, що "корисним є розмежування між користувачем і адресатом: Адре-
сат – той, для кого словник призначений. Користувачем є будь-хто, хто користу-
ється словником, і кого необов'язково автор чи видавець враховував би як тип 
споживача. Гарні словники мають принаймні одного адресата і декількох корис-
тувачів" [Gelpí 2007, 5]. Не можна не погодитися з думкою дослідниці: ми може-
мо розрізняти потреби адресата й потреби користувача, які, зрозуміло, необов'яз-
ково збігаються один з одиним. 

Щоправда, К. Ґелпі пояснює, в чому полягає серйозна проблема: "користувач-
орієнтована спеціалізація далеко не завжди є найкращим вибором, оскільки важко 
розробляти типологію користувачів і складними є типи користувачів" [Gelpí 2007, 5]. 
Зауважимо, як правило адресати класифікуються за рівнем знання мови, за полем 
зацікавленості, за віком, за рідною мовою та за іншими критеріями. Можливим є і 
критерій, обґрунтований нами нижче, скласифікувати типи адресатів за нетради-
ційним способом, а саме за допомогою розмежування між користувачем і адреса-
том, хоча сама К. Ґелпі не передбачає такого розрізнення. 

Б. Лауфер у свою чергу відзначає тенденцію, що "останнім часом, і лексикографи і 
дослідники з використання словників висловлюють необхідність пропонувати корис-
тувачам будь-яку можливу інформацію про слова" [Laufer 1997, 195], однак необхідно 
зауважити, що лексикографи і дослідники лише припускають корисність цієї інформа-
ції і можливість звертання користувачів до неї. На їхню думку, "будь-яка можлива ін-
формація" потрібна для користувачів. Іншими словами, на переконання дослідників, 
користувачі активно користуються "будь-якою можливою інформацією". 

Однак реальні користувачі далеко не завжди є такими, як укладачі й дослідники 
сподіваються. На цьому наголошує багато дослідників. Наприклад, як відомо, од-
номовні навчальні словники мають певні переваги перед іншими типами лексико-
графічних праць (щодо терміну "навчальний словник" див. [Джонг 2009]). Проте 
бувають випадки, коли користувачі неправильно розуміють текст, написаний іно-
земною мовою. Для того, щоб їм допомогти, додається короткий представницький 
еквівалент до кожної леми. Такий тип словників відносимо до напів-двомовних 
словників (semi-bilingual чи bilingualised dictionary). Однак дослідники справедливо 
зауважують на тому, що користувачі звертають увагу не на тлумачення іноземною 
мовою, а відразу на еквівалент рідною мовою. У зв'язку з цим, мовознавці запропо-
нували ідею про "відстрочений паперовий словник", у якому вказано реєстровий 
номер біля леми та її тлумачення, а у кінці словника додано список еквівалентів за 
реєстровим номером [Pujol 2006]. Коли ж мова йде про великі академічні словники, 
побудовані за іншим принципом, можна спостерігати небажання користуватися 
ними з навчальною метою [Meier 2003, 307]. 

Отже, не всі користувачі активно шукають інформацію у словнику. А укладач, 
навпаки, дає якомога більшу інформацію для користувачів, які готові приділяти їй 
достатню увагу. Такі користувачі, яких укладач хотів би мати на увазі, на нашу ду-
мку, класифікуються за типом ставлення до словника як адресати. Навпаки, корис-



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 342

тувачі, які звертають недостатньо або мінімум уваги на інформативні параметри 
словника, класифікуються як користувачі. У такому випадку, під адресатом, логіч-
но, можна розуміти ідеального з погляду укладача користувача. Тоді значна інфор-
мація залишається для багатьох користувачів зайвою. З іншого боку, лексикограф 
може укладати словник, що призначений для користувачів, які хочуть шукати по-
трібну інформацію, не втрачаючи часу та енергії. Тоді користувачі, які хочуть 
отримати якомога більше інформації, залишаються незадоволеними. 

За допомогою такого розрізнення, ми можемо зрозуміти, що потреби адресата і 
потреби користувача – це не одне й те саме, і що подача "будь-якої можливої інфо-
рмації" не завжди орієнтована на користувача. Зрозуміло, що подача більших пара-
метрів інформації в паперовому словнику неодмінно спричиняє до збільшення його 
обсягу та ваги. Це, у свою чергу, викликає незручність при користуванні та транс-
портуванні словника. Що є певною екстралінгвальною, але дотичною до оптиміза-
ції словника проблемою. 

Лексикографи та дослідники часто вважають, що вони враховують потреби ко-
ристувача, враховуючи потреби адресата. Зокрема лексикографи, які намагаються 
пропонувати "будь-яку можливу інформацію", бажають, щоб усі користувачі чини-
ли так, як лексикографи сподіваються. Проте їхнє бажання значною мірою залиша-
ється мрією. Лексикографи навряд чи впливають на поведінку користувача: вони не 
мають способів примушувати користувачів уважно ставитися до словника. Не зі-
впадання намірів адресата й користувача є дилемою для лексикографів. 

На нашу думку, у такому разі питання, задане Д. Крісталом, видається доціль-
ним: "Тоді хто повинен підкорятися? Чи лексикограф, чи користувач? Чи лексико-
графи повинні намагатися змінювати їхні методи, щоб відповідати потребам потен-
ціальних споживачів? Чи вони повинні намагатися виховувати у споживачів новий 
спосіб дії – принаймні, національну кампанію, щоб умовити користувачів словника 
читати їхню передмову?" [Crystal 2003, 325]. 

Л. Крисін також вказує на те, що проблема не проста: "зрозуміло, що культура 
звертання до словника має закладатися й формуватися в дитинстві", а "у школі ли-
ше небагато вчителів знають, як і чому слід звернутися до того чи іншого словника, 
і роблять це практично на уроках (як це і передбачено діючою шкільною програ-
мою)" [Крысин 2008, 80]. 

На нашу думку, ми можемо знайти відповідь на таке неоднозначне питання у 
І. Верхратського. За словами О. Демської-Кульчицької, вже у 1875 р. "І. Верхрат-
ський пропонує розрізняти словники за такими двома критеріями, як мета і за-
вдання, на приручний, чи практичний, словник, зорієнтований на широке коло 
користувачів, і повний, чи, згідно з сучасною термінологією, академічний. З по-
гляду вимог до цих двох типів словників, то щодо першого, за І. Верхратським, у 
ньому мають поєднуватися "короткість і точність". Щодо другого, то йдеться 
про низку вимог до формування реєстру. Третім критерієм є обсяг, і за обсягом 
учений виділив великий (100 ~ 400 тис. реєстрових одиниць) і короткий (10 ~ 
50 тис. реєстрових одиниць) словник" [Демська-Кульчицька 2008, 7]. Звісно, що 
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за умов існування розвиненої лексикографії допоможе користувачам існування 
різноманітних за видами словників. 

При цьому ми не бачимо необхідності дотримуватися традиційної (часто дидак-
тичної) точки зору щодо оптимального для користувача типа словників. З одного 
боку, у більшості випадків правильною є думка В. Беркова, який пише: "початків-
цю потрібен невеликий простий словничок, що може дати чітку відповідь на не-
складне конкретне питання, словничок, в якому легко орієнтуватися і який не лякає 
початкового користувача великою кількістю значень і довгим рядом еквівалентів" 
[Берков 2004, 11]. З іншого боку, нам необхідно визнати правильність думки 
Л. Щерби у передмові до "Русско-французского словаря": "У практичному ж житті 
ми бачимо інше. Більшість людей або дуже погано знає мову, або знає її надто не-
рівномірно й в усякому випадку навчалася їй нераціонально" [Щерба 2007, 305]. 
Тому, на наш погляд, треба обдумувати різні можливості, подолавши таку спроще-
ну дихотомію, що маленькі словники повинні обмежуватися лише необхідною ін-
формацією, а великі – подавати всю. 

Р. Гартманн також вважає необхідним укладати різні словники на базі аналізу та 
врахування конкретних потреб користувачів: "Одним з головних кроків уперед в 
лексикографії останніх років є зосередження уваги на перспективі користувача 
(user perspective), яке є усвідомленням того факту, що до використання словника 
різних користувачів спонкають різні причини, як і те, що словник може і повинен 
відповідати на ці запити. Доки словники намагаються задовольняти загальноприй-
нятим потребам широкого кола користувачів, мало уваги приділяється специфіч-
ним потребам малих груп чи окремої людини, або ж не береться до уваги той факт, 
що користувачі розходяться за потребами залежно від термінової ситуації щодо 
використання словника" [Hartmann 1998, ix]. 

Додамо, що "орієнтованість на користувача" не обмежується обсягом інформа-
ції. Наприклад, шрифт, кегль, курсив, колір та різні інші фактори можуть впливати 
на поведінку, якою є пошук користувачами інформації у словнику. Ці аспекти є вже 
екстралінгвальними і знаходяться поза межами мовознавчого дослідження. Проте 
ми не заперечуємо можливості і появи спеціального дослідження на таку тему. 
Адже простір лексикографії і теоретичної, і практичної постійно розширювався і 
розширюється до такого рівня, якого ми навіть не передбачали. 
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В статье на материале русского языка анализируются базовые вербализаторы заимствованного 

концепта "Фен-Шуй". Основной акцент сделан на особенностях лексикализации в русской языковой 
картине мира компонентов смысла, соответствующих основным сферам человеческого бытия со-
гласно концепции Ба-гуа, лежащей в основе Фен-Шуй. Намечены основные пути методического ис-
пользования лингвокультурологического материала. 
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Интенсивная межкультурная коммуникация последних лет и поток приносимых 

ею новых культурологических реалий существенно влияют на изменения лексиче-
ского состава русского языка и способствуют развитию и обновлению концепту-
альной картины мира. Одной из тех лингвокультурных сущностей, которыми рус-
ское языковое сознание обогатилось за последние полтора-два десятка лет, являет-
ся концепт "Фен-Шуй". Широко представленный в русскоязычной эзотерической 
литературе, рекламных текстах (в т.ч. и в Интернет-изданиях), этот концепт ни в 
теоретическом, ни в практическом, в том числе и в лингвометодическом плане до 
настоящего времени не стал объектом целенаправленного научного исследования, 
что обусловило новизну темы данной статьи и актуальность представленного в 
ней ракурса проблемы. 

Цель статьи заключается в выявлении средств и способов вербализации ключе-
вых составляющих заимствованного концепта "Фен-Шуй" в русском языке и опре-
делении основных возможностей использования данного языкового материала в 
лингвометодических целях. 

Нами были поставлены следующие задачи:  
1. Охарактеризовать национально-культурную специфику концепта "Фен-Шуй" 

и лежащую в его основе философскую концепцию Ба-гуа. 
2. Выявить основные средства и способы выражения ведущих компонентов со-

держания концепта "Фен-Шуй" в русской языковой картине мира. 
3. Очертить лингвометодический потенциал базовых вербализаторов концепта 

"Фен-Шуй" в русском языке как иностранном. 
Материалом для исследования стали единицы русского паремио-фразеоло-

гического фонда, отобранные методом сплошной выборки из словарей русского 
языка В.И. Даля и "Большого фразеологического cловаря русского языка" [1, 3] . 

Предмет исследования составляют лексико-фразеологические средства транс-
ляции "культурных смыслов", соотносимых с заимствованным концептом "Фен-
Шуй", в русскую языковую картину мира.  
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Обращаясь к анализу Фен-Шуй как лингвокультурологической реалии, прежде 
всего следует отметить, что это – древнее философское учение, возникшее более 
четырех тысяч лет назад. Поэтому в китайском национально-культурном дискурсе 
оно соотносится с целостной, упорядоченной знаковой системой, объясняющей 
всеобщие законы бытия и определяющей традиционный образ мыслей китайцев, их 
жизненный уклад, отношение к обустройству мира. Как и любая другая мифо-
философская система, Фен-Шуй в качестве основных черт морфологии мифа 
[Э. Кассирер 2001, 102] актуализирует прежде всего пространство, время и число. 
Поэтому выражающие данные понятия лексемы мы относим к единицам первого 
уровня иерархии в перечне средств языковой реализации концепта Фен-Шуй. 

Одним из ведущих признаков концепта "Фен-Шуй" в автохтонной культуре яв-
ляется идея гармонии всего сущего и необходимости существования человека в га-
рмонии с окружающим его миром и законами природы. Отмеченная специфика 
Фен-Шуй зиждится на основополагающем для него учении Ба-гуа, учитывающем 
все многообразие принципов гармонии в организации среды проживания человека. 
В переводе "Ба-гуа" означает "восемь триграмм" и графически представляется как 
расположенные в виде восьмигранника, или круга восемь одинаковых секторов, 
связанных в единое целое девятым сектором, который находится в центре данного 
образования (см. рис.).  

 

 

Здоровье 

С 
Карьера 

Ю 
Слава 

В 
Семья 

З 
Дети, 

творчество

ЮВ 
Богатство 

СВ 
Знания, 
мудрость 

СЗ 
Полезные 
люди 

ЮЗ 
Брак 

 
 

Каждый из таких секторов соответствует определенному аспекту жизни челове-
ка: 1) здоровье, 2) финансовое процветание, 3) знание и мудрость, 4) успех в де-
лах (карьера), 5) любовь(брак), 6) семья, 7) дети и творчество, 8) друзья, 9) сла-
ва. Лексемы, представляющие эти сферы человеческого бытия, определяются нами 
как единицы второго уровня иерархии в идеографической классификации средств 
вербализации концепта. 

Самым важным условием счастья и благополучия человека, залогом его жиз-
ненной активности и успеха во все времена являлось крепкое здоровье, которому в 
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восьмиугольнике Ба-гуа соответствует центр. Здоровье в самом общем смысле 
обычно понимается как то состояние человеческого организма, при котором нор-
мально функционируют все его органы и системы. В русской языковой картине 
мира эта сфера жизни человека, также чрезвычайно важная, как и для философии 
Фен-Шуй, вербализуется разными устойчивыми словосочетаниями, сравн., напри-
мер: Здоровье дороже денег: здоров буду – и денег добуду; Здоровье(я) не купишь; 
Здоровому все здорово; Здоровье – всему голова, всего дороже; Здоровье всего до-
роже, да и деньги – тоже; Здоровье всего дороже; Здоровье дороже богатства; 
Здоровье выходит пудами, а входит золотниками; Здоровье лучше (краше, дороже) 
богатства (богатырства); Здоровью цены нет; Дал бы бог здоровья, а дней впереди 
много (а счастье найдем). О человеке, пышущем здоровьем, говорят обычно кровь с 
молоком (основу этого образного выражения составляет сравнение с ярким румянцем 
на щеках). Соответственно болезнь (нездоровье) в русской языковой картине мира 
мыслится как нечто дисгармонизирующее бытие человека, препятствующее его жиз-
ненному успеху, сравн.: Не рад больной и золотой кровати; Плохо можется, коли 
нездоровится; Та душа не жива, что по лекарям пошла; У кого болят кости, тот не 
думает в гости; Хворь и теленка (и поросенка) не красит.  

Следующим важным направлением Ба-гуа является знания и мудрость. В рус-
ском языке слово "знание" является многозначным. В частности, оно обозначает не 
только "осведомленность в какой-л. области", но и "проверенный практикой ре-
зультат познания действительности, ее верное отражение в сознании человека", и в 
этом смысле понятие "знание" является синонимичным понятию "мудрость", кото-
рое обозначает глубокое знание, понимание чего-либо, практический, жизненный 
опыт. В русской языковой картине мира этот компонент содержания концепта 
"Фен-Шуй" вербализуется главным образом при помощи лексемы ум, сравн.: Без 
ума – не в пользу и сума. С умом суму носить, а без ума и суму потерять; Был бы 
ум, будет и рубль; не будет ума, не будет и рубля; Счастье без ума – дырявая су-
ма: где найдешь, там и сгубишь. 

В отдельных случаях вербализация понятия "ум" осуществляется посредством 
компонентов антонимичных пар, сравн.: "умный (разумный) – глупый" (Глупый 
ищет большого места, а умного и в углу знать; Глупый ищет места, а разумного 
и в углу видно). 

Наряду с лексемами "ум (умный)", "разум (разумный)", ум и мудрость как со-
ставляющие концепта Фен-Шуй вербализуются в русском языке посредством тако-
го контекстуального синонима как голова в его прямом (часть человеческого тела) 
и переносном ("ум, разум, смысл или рассудок, умственные способности вообще" 
[ТСЖВЯ/1, 1995]) значении, сравн.: Без ума голова – пивной котел (кочка, лукошко 
и пр.); Без ума голова – шелыга (или шебала); Голова – всему начало; Где ум, там 
и толк; Голова без ума, что фонарь без свечи; Голова прикована (приросла), а уму 
воля дана; Голова с лукошко, а мозгу ни крошки; Голова с печное чело, а мозгу со-
всем ничего; Голова с пивной котел, а ума (мозгу) ни ложки; Голова, что чан, а 
ума ни на капустный кочан; Была бы голова (т.е. ум), будет и булава (т.е. власть). 
В этом смысле примечательно также, что в наивной картине мира, нашедшей отра-
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жение во фразеосистеме русского языка, актуализация сферы, соответствующей 
уму (знаниям, жизненному опыту) происходит посредством противопоставления 
внешних атрибутов головы как определенным образом устроенного органа челове-
ческого тела (борода, лысина – у мужчин; длинные волосы, коса – у девушек или 
женщин) и ее "внутреннего" содержания, сравн.: До лысины дожил, а ума не на-
жил; Борода выросла, а ума не вынесла; Борода с воз, а ума с накопыльник нету; 
Борода с ворота, а ума с прикалиток нет; Волос долог, да ум короток (у бабы); 
Волосу многонько, а разуму маленько.  

Важное направление в системе понятий Фен-Шуй занимает семья. Понятие мо-
ногамной семьи, свойственное для большинства нынешних национальных культур, 
в том числе китайской и русской, подразумевает группу людей, которая включает 
прежде всего мужа, жену, детей, а также других близких родственников, живущих 
вместе (под одной крышей). В коллективном сознании и славянского и китайского 
этносов семья мыслится как источник душевного тепла, опора и поддержка в жиз-
ненных испытаниях. В этой связи особо ценными в русской языковой картине мира 
оказываются единство и согласие в семье как первое условие гармонии и процвета-
ния, сравн.: Вся семья вместе, так и душа на месте. Где мир да лад, там и божья 
благодать. Любовь да совет – так и нуждочки (и горя) нет; На что и клад, коли в 
семье лад. Советно жить – время коротать. В системе знаний Фен-Шуй, как и в 
русской языковой картине мира, понятие семьи тождественно понятию дома, кото-
рое является не просто местом постоянного проживання одной семьи, а залогом ее 
единства и силы, сравн.: Семья сильна, когда над ней крыша одна. Поэтому слова 
дом и семья нередко употребляются как синонимы, при этом дом (и двор как отго-
роженная забором часть территории вокруг дома) всегда мыслится как свое про-
странство, свой мир, сравн.: Не садись под чужой забор – а хоть в крапивку, да под 
свой; В каждой избушке свои погремушки; Глупа та птица, которой свое гнездо не 
мило; Свой уголок – свой простор; Своя хатка – родная матка; И крот в своем 
углу зорок; И мышь в свою норку тащит корку; И курица храбра на своей улице; И 
стены в доме помогают; В гостях хорошо, а дома лучше; Дома и солома съедома. 

С домом в русской языковой картине мира связываются представления о при-
ветливости, гостеприимстве и хлебосольстве, которые составляют традиционные 
черты русского национального характера. Они широко отражены во фразеологиче-
ских синонимах, которые Н.Шанский рассматривал как такие обороты, которые 
обозначают один и тот же предмет объективной действительности, но различаются 
семантическими, лексико-граматическими и стилистическими свойствами [Шан-
ский 1957, 20]: Где слова привета, там улыбка для ответа; Не дорог обед – дорог 
привет; От учтивых слов язык не отсохнет; Хороший гость дому радость; Чем 
богаты, тем и рады; Гостю щей не жалей, а погуще лей; Что есть в печи, все на 
стол мечи; Умел в гости звать, умей и угощать; Добрый гость всегда впору; У нас 
на Руси прежде гостю поднеси. 

В паремио-фразеологическом фонде русского языка достаточно широко пред-
ставлены единицы, значение которых коррелирует с чрезвычайно важной для уче-
ния Фен-Шуй идеей гармонического обустройства жилья и жизни в нем: порядка 
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(Горе тому, кто непорядком живет в дому; Что на месте лежит, то само в руки 
бежит; Порядок в доме есть – хозяину честь); обжитости, уюта, тепла (Изба жи-
лом (жильем, жилым местом) пахнет; Тепло (в избе), как сам бог живет; Хоть 
не пышно, да затишно); достатка (Дом – чаша чашей; Что дома скоплю, за тем в 
люди не пойду; Дом, как полная чаша). Как негативные коннотируются антонимич-
ные явления – необжитость, запущенность, пустота (недостаток) в доме, сравн.: У 
него в доме нечем собаки заманить; У него в доме ни удавиться, ни зарезаться не-
чем; Из пустой хоромины либо сыч, либо сова, либо сам сатана.  

Ключевой для Фен-Шуй является идея зависимости между порядком (или бес-
порядком) в доме и состоянием дел человека. Поэтому одним из наиболее значи-
мых аспектов искусства Фен-Шуй является так называемая "расчистка завалов" (ср. 
смысл русской пословицы Каково на дому, таково и самому), цель которой связана 
с пропагандируемой в учении Фен-Шуй идее очищения жизненного пространства 
(прежде всего жилья) от нагромождений и завалов (из ненужных вещей, старой ме-
бели и пр.), так как они тормозят ход жизни, препятствуя свободному прохожде-
нию энергетических потоков. Аналогичная семантика прослеживается и в русской 
паремии Чулан – другая изба (т.е. и чулан, как избу, необходимо содержать в по-
рядке). Стоит отметить также и то неодобрительное отношение к скопидомству 
(бессмысленному накоплению вещей), которое наблюдается в русской языковой 
картине мира, сравн.: Кабы на скопидомку не крысы, так с нею б и ладов не было.  

Как самостоятельный, чрезвычайно важный аспект человеческой жизни, нали-
чие которого является предпосылкой гармоничного существования человека, как 
свидетельство его жизненного успеха, в Фен-Шуй рассматривается богатство. 
В Малом Академическом словаре это понятие дефинируется как "обилие матери-
альных ценностей, денег" [СлРЯ/1 1999]. Именно наличие большого количества 
денег – "металлических и бумажных знаков, являющихся мерой стоимости при ку-
пле-продаже" [СлРЯ/1 1999], воспринимается коллективным сознанием русских 
как один из основных признаков богатства (После Бога, деньги первые; На деньги 
поста нет; Деньги лучше уговора), а понятия "богатство" и "деньги" в русской язы-
ковой картине мира нередко передаются через контекстуальные синонимы, сравн.: 
Богатому черти деньги куют; У богатого денег куры не клюют; Мужик богатый 
гребет деньги лопатой; Богатый в деньгах, что мышь в крупах и т.п. Часто в на-
ивной картине мира, зафиксированной в паремио-фразеологическом фонде русско-
го языка, вместо нейтрального "деньги" используются его стилистические синони-
мы – собирательно-просторечное деньга, изначально служившее названием ста-
ринной медной монеты в полкопейки, а также денежка, являющееся одновременно 
и уменьшительным к "деньга", и имеющим самостоятельно значение "монетка", 
сравн.: Деньга на деньгу набегает; Деньга деньгу достает (зовет, родит, кует, 
добывает); И барину деньга господин; Лишняя денежка карману не в тягость; Де-
нежка не Бог, а бережет (а милует); Денежка не бог, а полбога есть и т. п. При 
этом деньги мыслятся как условие и свидетельство жизненного успеха, расположе-
ния со стороны других членов социума, неограниченных возможностей: Алтын сам 
ворота отпирает и путь очищает; Денежка дорожку прокладывает; Всюду вхож, 
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как медный грош; Богатому – все праздник; Богатому и на гору вода течет, а бед-
ному и в долине колодец надо копать; С деньгами мил, без денег постыл; Денежки в 
кармане – все друзья с нами; При деньгах-то и дурак умный; Без денег и разума нет; 
Как деньги при бедре, так помогут при беде; Есть чем звякнуть, так можно и 
крякнуть; За денежки и черт спляшет; У богатого и петух несется. 

В русской языковой картине мира в качестве непременного условия, способст-
вующего богатству (как материальному процветанию) и достатку, актуализируется 
семантика бережливости и запасливости, сравн.: "Копейка к копейке – прожи-
вет и семейка", "Пушинка к пушинке – и выйдет перинка", "Запас пить – есть не 
просит", "Копейка рубль бережет". Как достоинство в русской языковой картине 
мира представлено и такое качество, как расчетливость: Деньга на будень, деньга 
на праздник да деньга про черный день; Деньга про белый день, деньга про красный 
день да деньга про черный день. 

Следует отметить, что в языковом сознании русского этноса, как и в аксиологи-
ческих преференциях китайского народа, нашедших свое отражение в основных 
стратегеммах Фен-Шуй, богатство, достаток, финансовый успех мыслятся как не-
отъемлемые компоненты счастья, что нашло свое соответствующее отражение и в 
корпусе русских паремий, сравн.: От туго набитого кошелька на сердце легко; 
Счастливому и в зубах вязнет; Счастливому и промеж пальцев вязнет; Счаст-
ливый – что калач в меду (все к нему липнет). 

При этом необходимо подчеркнуть, что в коллективном сознании русского на-
рода представления о счастье соотносятся не только с богатством и материальными 
благами; они включают в себя и моральные ценности – дружбу, братство, благопо-
лучие семьи. К примеру, в паремиии Клад да жена – на счастливого "клад" (т.е. 
деньги) и (хорошая) "жена" позиционируются как две равнозначные составляющие 
счастья. То же свойственно и отношению к детям, мужу. 

Национальной спецификой в русских пословицах и поговорках отмечены и наи-
более общие представления о счастье и удаче как ценностях высшего (универсаль-
ного) порядка, сравн.: Не родись красивый, а родись счастливый; Не родись ни хо-
рош, ни пригож, родись счастлив; Не родись ни умен, ни красив, а родись счаст-
лив; Не хитер парень, да удачлив; неказист, да таланен; С рожи болван, а во всем 
талан; Кому счастье дружит, тому и люди; Счастливому по грибы ходить; С 
долею в лес по грибы. Как видим, в качестве базовых вербализаторов в данном слу-
чае выступают их контекстуальные синонимы "счастье", "доля", "талан".  

При этом как специфическую особенность русской языковой картины мира сле-
дует отметить представление о непостоянстве счастья, успеха, достатка и самое жиз-
ни, сравн.: Счастье – вешнее вёдро (т. е. ненадежно); Счастье с бессчастьем – вёдро 
с ненастьем; Часом густо, а часом и пусто; Часом с квасом, а порою с водою. Обо-
значенная семантика зачастую реализуется посредством актуализации значений про-
странственной близости, сравн.: Счастье с несчастьем двор обо двор живут (или: 
об межу); Счастье с бессчастьем на одних санях ездят, а также оппозиции темпо-
ральных координат, в частности "сегодня" и "завтра": Сегодня в порфире, завтра в 
могиле; Сегодня пан, а завтра пал (пропал); Сегодня полковник, завтра покойник. 
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Одним из важнейших компонентов системы ценностей, содержащихся в учении 
Фен-Шуй, являются дети. Не меньшее значение этой грани человеческой жизни 
испокон веков придается и в славянском мире, о чем свидетельствует множество 
пословиц и поговорок на эту тему, сравн.: Изба детьми весела; У кого детей мно-
го, тот не забыт от бога; Детки – радость; Сын да дочь – красные детки; Сын 
да дочь – домашние гости; Сын да дочь – день да ночь (и сутки полны); Сын да 
дочь – ясно солнце, светел месяц; Добрый сын всему свету завидище; Дочерьми 
красуются, сыновьями в почете живут; Кто красен дочерьми да сынами в поче-
те, тот в благодати. 

Результаты анализа базовых вербализаторов заимствованного концепта "Фен-
Шуй" в русской языковой картине мира, самое языковой материал содержат значи-
тельный лингвометодический потенциал, который может быть раскрыт в процессе 
преподавания русского языка китайским студентам, стажерам и т.п. Позитивным 
фактором в данном случае является близость и понятность для них самого явления, 
а также культурологической (экстралингвистической) информации, связываемой с 
этнически маркированным концептом "Фен-Шуй" в автохтонной культуре. Это са-
мо по себе будет способствовать осознанному восприятию ими данного материала. 
Наибольшие возможности его использования предоставляются, на наш взгляд, при 
изучении таких разделов курса современного русского языка, как "Лексикология" и 
"Фразеология". Анализ русских пословиц и поговорок, соответствующих различ-
ным зонам Ба-гуа, не только расширит представление китайских студентов о фра-
зеологических (паремиологических) возможностях русского языка, но и позволит 
шире и разнообразнее представить явления лексической и фразеологической сино-
нимии и антонимии, сформулирует навыки выявления и построения рядов контек-
стуальных синонимов (см. рассмотренные нами выше процветание – богатство – 
деньги (деньга); семья – дом; счастье – удача – доля – талан и т.д.) и контексту-
альных антонимов (см. также краса (борода, лысина, волосы) – ум (разум); краса 
(рожа) – счастье (талан, удача, доля) и т.д.). Предлагаемый и описанный в статье 
языковой материал может стать основой для создания целостной системы разного 
типа упражнений и заданий, направленных на формирование умений и навыков 
работы с различными лексикографическими источниками, а также на развитие ре-
чевой деятельности студентов-филологов, которые изучают русский язык как ино-
странный. Эти упражнения и задания могут содержать, в частности, такие условия: 

1. Выберите из лексикографических источников паремии с одним и тем же яде-
рным компонентом, вербализирующим определенный аспект Ба-гуа. 

2. Пользуясь словарем, объясните оттенки значений и стилистическую принад-
лежность отобранных паремий. Составьте с ними несколько предложений. 

3. Выберите из предложенных лексикографических источников пословицы и по-
говорки, являющиеся вербальными реализациями того или иного ключевого аспек-
та Ба-гуа. Включите их в подходящие по смыслу ситуации. 

4. В предложенных текстовых фрагментах замените общеупотребитель-ные сло-
ва подходящими по смыслу паремиями. Объясните их значение. Составьте корот-
кие рассказы, иллюстрирующие содержание данных паремий. 
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Подводя итоги изложенных выше наблюдений, следует подчеркнуть, что кон-
цепт "Фен-Шуй" отражает главные аспекты жизни человека. Заключающиеся в нем 
понятия являются доминантными не только для китайцев, но и для русских. Поэто-
му закономерно, что заимствуясь и трансформируясь русской языковой картиной 
мира, содержание концепта "Фен-Шуй" как "культурно отмеченного вербализован-
ного смысла" [Воркачев 2001, 49]. находит свое выражение прежде всего в таких 
вербальных средствах русского языка, каковыми являются паремии. 

Как видим, базовые репрезентанты концепта "Фен-Шуй" и все лексико-
паремиологические единицы, которые включаются в его вербализацию, содержат 
широкие и многообразные возможности использования в лингвометодических (в 
том числе – и лингвострановедческих) целях. В данной статье были отмечены лишь 
некоторые, наиболее общие из них. Более подробное изучение лингвометодических 
аспектов проблемы определяет дальнейшую перспективу наших исследований. 

 
У розвідці на матеріалі російської мови аналізуються базові вербалізатори запозиченого концеп-

ту "Фен-Шуй". Основний акцент зроблено на особливостях лексикалізації в російській мовній картині 
світу аспектів значень, які відповідають основним сферам людського буття згідно концепції Ба-гуа, 
що лежить в основі Фен-Шуй. Намічено основні шляхи методичного використання лінгвокультуроло-
гічного матеріалу. 

Ключові слова: концепт, вербалізація, лексема, лексикалізація, фразеосистема, контекстуальна 
синонімія, контекстуальна антонімія. 

 
The article deals with the borrowed concept Feng-Shui main verbalizators in Russian language. The 

main accent is made upon the peculiarities of lexicalization of the meaning in accordance to Ba-Gua 
conception. The methodical aspect of the problem has been analysed too. 

Key words: concept, lexicalization, verbalization, phraseological system, contextual synonym, contextual 
antonym. 
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У статті розглянуто особливості семантики та вживання українських віддієслівних іменників у 

науковій мові. Показано, що категорія виду на віддієслівні іменники не переноситься. 
Ключові слова: дієслово, іменник, термін, вид. 
 
Висока словотвірна спроможність українських дієслів є джерелом утворення чи-

малої кількості іменників, які доволі легко термінологізуються і стають важливими 
елементами тих чи інших терміносистем. Важливим завданням науки термінології є 
чітке й природне розмежування понять, які виражаються похідними від певного діє-
слова іменниками, та встановлення відповідності між формою та змістом таких тер-
мінів. Це зумовлює актуальність теми дослідження. Метою цієї праці є з'ясування 
семантичних і граматичних особливостей віддієслівних іменників залежно від їх 
морфемного складу щодо вживання цих іменників у терміносистемах української 
наукової мови. Об'єктом дослідження є віддієслівні іменники, предметом – морфе-
мний склад і значення цих іменників. Наукова новизна роботи полягає в тому, що 
встановлено значення дій різної тривалості та явища, яких надають віддієслівним 
іменникам різні фіналі. У цій статті ми з'ясуємо семантичне навантаження різних фі-
налей віддієслівних іменників та його зв'язок із видом вихідного дієслова. 

Для правильного вживання термінів, утворених від дієслів, їх необхідно чітко 
класифікувати, розрізняючи явище та дії різної тривалості та повторюваності. 
У точних науках – зокрема, у фізиці – вкрай важливо розрізняти явище і дію, а дію 
– за її тривалістю та повторюваністю. Ці поняття часто плутають, а сучасні словни-
ки, на жаль, не приділяють їм належної уваги.  

В українській мові склалася доволі потужна тенденція вживання віддієслівних 
іменників у певних значеннях.  

З одного боку, є певне протиставлення форми з нульовим закінченням (чи форми 
з закінченням ~а) та форм із фіналлю ~ння: уява (багата) – уявлення (про атом); зсув 
(частоти) – зсування (з місця); розтяг (бруса) – розтягнення (зв'язок) – розтягуван-
ня (еспандера); склад (заводський) – складання (повноважень); зріз (поперечний) – 
зрізання (квітів); промова (урочиста) – промовляння (пошепки); напруга (електрич-
на) – напруження (механічне); зворот (фразеологічний) – звернення (до Президен-
та) – звертання (виділяється комами); прийом (урочистий; у боротьбі; в художньому 
слові) – прийняття (рішення) – приймання (саджанців); розв'язок (як результат) – 



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 354

розв'язання (як послідовність дій); сполука (хімічна) – сполучення (водне). У мові 
доволі поширеним є явище, коли певна фіналь (чи її відсутність) поступово призво-
дить до зміни початкової семантики слова.  

Яких особливостей значень надають слову нульове закінчення та закінчення 
~а? Для прикладу розглянемо віддієслівний іменник гра. Це просто гра на публі-
ку – короткочасна дія. Сьогодні гра в команди не клеїться – тут ідеться про дію в 
її розгортанні. Гра цього актора завжди викликає захоплення – мова йде про уза-
гальнення різноманітних дій. Особливо яскраво це узагальнення дій відчувається 
в терміні теорія ігор. Отже, така форма зовсім не завжди описує результат яки-
хось дій. Дослідження значень цього та наведених вище прикладів наводить на 
висновок, що форми з нульовим закінченням чи закінченням ~а позначають не 
лише наслідок різноманітних дій, які описуються іменниками на ~ння, а й певне 
узагальнення цих дій (чи процесів). 

Проаналізувавши тлумачний словник [Бусел 2001, 1421, 997], який трактує яви-
ще як "зовнішній вияв сутності предметів, процесів", а процес як "послідовну зако-
номірну зміну станів", будемо співвідносити такі форми з явищем. Під поняттям 
явища ми тут розуміємо сукупність, узагальнення, наслідок чи передбачення різно-
манітних дій.  

Щодо вживання суфікса ~к~. З одного боку, є багато прикладів, які підтверджу-
ють важливість цього суфікса: постановка (а не постанова), підставка (а не під-
става), посадка (літака, дерев – а не посада інженера), присадка, духовка, ложка, 
перепідготовка, промовка (та, що про вовка – а не промова), заготовка, перловка, 
домівка, довідка, кінцівка, очистка, засвітка, згортка, звичка, відсічка, згадка, за-
рядка, вказівка, стрижка, гарячка (а не гаряча), заставка (а не застава), чарунка, 
правка (коректорська). З іншого боку, фіналі "~ка" та "~ння" надають слову різних 
значень: затримка (процесу – на противагу затриманню злочинця), витримка, казка 
(на противагу казанню), в'язка (на противагу в'язанню), пробіжка (а не пробігання), 
думка (на відміну від думання), позначка (на противагу позначенню), складка (на 
противагу складанню [іспитів]), ставка [наукова] (на противагу ставленню до лю-
дини), виставка (на противагу виставленню), вставка, мовчанка (на противагу мов-
чанню), стоянка (на відміну від стояння), знижка (цін, а не зниження температу-
ри), розтяжка (у гімнастки – на противагу розтягненню зв'язок чи розтягуванню 
майна), врізка (на противагу врізанню), описка (на противагу описанню), записка, 
зупинка, підбірка (на противагу підбиранню), вибірка (на противагу вибиранню), виї-
здка (на противагу виїжджанню). Як бачимо, слова з морфом ~ка мають глибоке 
коріння в нашій мові, і їх заміна іншими формами призвела б до спотворення зміс-
ту. Тому ми погоджуємося з висновками праці [Пілецький 1994, 83], що і цей тип 
віддієслівних похідних має перспективу в українській науковій мові. 

З іншого боку, є певні відмінності у значеннях слів із фіналями ~ення, 
~ання/~яння, ~ування/~ювання. 

Від дієслів доконаного виду утворюються іменники певного морфологічного 
складу: найчастіше – з префіксом і фіналлю ~ення, рідше – з префіксом і фіналлю 
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~ання/~яння та з фіналлю ~ття: відхилення, відведення, зникнення, з'єднання, по-
ширшання, прийняття, взяття. 

На сьогодні недоконаний вид приписується дієсловам із суфіксами ~а~/~я~ та 
~ува~/~юва~ (а також дієсловам жити, бити, бути і т.п.). Наприклад, у російсько-
українському тритомнику [Білодід 1968] такі слова, як відхиляти та відхилювати 
тощо не розрізняються за значенням. Втім, семантичні відмінності тут можна знай-
ти. Додатковий морф ~ув~/~юв~ означає якусь додаткову якість поняття. Отже, як-
що слово допускає вживання обох суфіксів – ~а~/~я~ та ~ува~/~юва~ – то останній 
має вносити значення доповнення, видозміни відносно першого. Єдиною можли-
вою видозміною недоконаного виду є так званий поєднаний, або доконано-
недоконаний вид – коли відповідна дія є в цілому недоконаною, але складається з 
низки доконаних і, можливо, недоконаних. 

Отже, від дієслів недоконаного виду утворюються іменники з фіналлю 
~ання/~яння: позначання, відхиляння (а також із фіналями ~іння, ~ття: водіння, ши-
піння, шиття, каяття); а від дієслів поєднаного виду утворюються іменники з фі-
наллю ~ування/~ювання: позначування, відхилювання. 

Принагідно нагадаємо, що позаяк в українській мові немає дієслів, які закінчу-
ються на ~о́вати, то нещодавно створені іменники з фіналлю ~о́вання (угрупо́вання, 
устатко́вання, припасо́вання тощо) суперечать українському словотвірному механі-
змові і тому не є природними.  

Відкритим є питання, чи переноситься категорія виду на іменники. Наші мірку-
вання з цього приводу розвиваються з відповідних теоретичних положень "Російсь-
ко-українського словника фізичної термінології" [Вакуленко 1996, 31-32]. 

З одного боку, як відзначено у [Вихованець 2004, 45], "за семантико-синтаксич-
ними і формально-синтаксичними показниками іменник і дієслово являють собою 
центральні (основні) частини мови". Крім того, дієслово та іменник є ще й особ-
ливими частинами мови. Існує певне протиставлення їх ознак – як у поняттях інь і 
ян. Поєднуючись у реченні, ці протилежності доповнюють одне одного. Таким 
чином, доконаний вид дієслова трансформується в разову (або короткочасну) дію 
відповідного віддієслівного іменника, недоконаний – у тривалу дію, доконано-
недоконаний – у повторювану. Ми тут уникаємо нечіткого словосполучення "бага-
торазова дія": адже й одного раза може бути багато, і тисячі разів може бути мало. 
Це дає підстави вживати вираз "повторювана дія" – якщо йдеться про дію, повто-
рену принаймні двічі. Разова дія, описувана іменником, узгоджується з доконаною 
формою дієслова, тривала – з недоконаною, а повторювана – з поєднаною. Тобто 
якісна ознака предметності (описується іменником) поєднується з кількісною 
ознакою дії (описується дієсловом).  

З іншого боку, у дієсловах чітко проявляється протиставлення доконаності та не-
доконаності дії: кожна недоконана форма (а також доконано-недоконана) має відпо-
відник доконаного виду: давати – дати, стукотіти – стукотнути, думати – поду-
мати, ходити – сходити тощо. Таке протиставлення відсутнє у віддієслівних імен-
никах, оскільки ряд дієслів доконаної форми не має похідних іменників: є давання 
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(<давати), але немає "дання" (<дати); є входження (<входити), але немає 
"увійдення" (<увійти); є кидок, кидання (<кидати), а немає "кинення" (<кинути); є 
пірнання (<пірнати), немає "пірнення" (<пірнути); є пригортання (<пригортати), 
немає "пригорнення" (<пригорнути), є грюкання (<грюкати), немає "грюкнення" 
(<грюкнути). Функції відсутнього іменника виконує його "колега", утворений від 
недоконаного дієслова. Ще яскравіше ця "взаємозамінність" виражена в російській 
мові, де не всі можливі словотвірні суфікси є активними: тут є "расширение" (<ра-
сширить), немає "расширяние" (<расширять); є "отклонение" (<отклонить), немає 
"отклоняние" (<отклонять); є "решение" (<решить), немає "решание" (<решать); 
є "выращивание" (<выращивать), немає "выращение" (<вырастить). Тому віддіє-
слівні іменники втрачають ознаку виду. 

До речі, немає також протиставлення доконаності – недоконаності у дієприслів-
никах і дієприкметниках (вони утворюються з дієслів). Дієприслівники мають час 
(теперішній і минулий), який корелює у деяких випадках із недоконаною та докона-
ною формою дієслова, з якого вони утворені: розбирати (недок.) / розібрати (до-
кон.) – розбираючи (тепер. час) / розібравши (мин. час). Але не можна стверджува-
ти, що дієприслівники мають вид: адже, наприклад, існують дієприслівники мину-
лого часу давши, виконавши (відповідають на питання "що зробивши"?), але немає 
"недоконаних" дієприслівників "дававши", "виконувавши" (відповідно до гіпотети-
чного питання "що робивши"?). 

Дієприкметники – так само, як іменники – можуть утворюватися далеко не від 
усіх дієслівних форм. Тільки тут не мають дериваційної здатності вже деякі недоко-
нані дієслова. Є дієприкметник даний (<дати), немає "даваний" (<давати); є зрозумі-
лий (<зрозуміти), немає "розумілий" (<розуміти); є подоланий (<подолати), немає 
"доланий" (<долати); є забутий (<забути), немає "забуваний" (<забувати); є взятий 
(<взяти) і забраний (<забрати), немає "браний" (<брати). 

Про відсутність протиставлення доконаності – недоконаності у віддієслівних 
іменниках свідчить і те, що іменники, утворені від доконаної та недоконаної форм 
дієслова, іноді дуже розходяться у своїх основних значеннях. Так, від доконаних 
форм зберегти, віднести, розтягнути, звернутися, повернути(ся) утворені іменни-
ки збереження [енергії], віднесення [вітром], розтягнення та розтяжка [зв'язок], 
звернення [до Президента], повернення [назад] відповідно; від недоконаних форм 
цих же дієслів зберігати, відносити(ся), розтягувати, звертатися, повертати(ся) 
– іменники зберігання [нафтопродуктів], відношення [чисел], розтягування [майна], 
звертання та зворот [у реченні], повертання та поворот [на певний кут]. 

І, нарешті, дієслова завжди мають виразні формальні ознаки виду. Наприклад, 
суфікс ~ва~ надає дієсловам недоконаного виду: дати (док.) – давати (недок.), 
стати (док.) – ставати (недок.). Суфікс ~ну~, а також переважна кількість префік-
сів надають доконаного виду: гойдати (недок.) – гойднути (докон.), грюкати (не-
док.) – грюкнути (докон.); хилити (недок.) – схилити, перехилити, похилити, нахи-
лити (докон.). Якщо префікс надає доконаності, то суфікси ~а~/~я~, ~ва~, 
~ува~/~юва~, ~овува~ "повертають" недоконаність: хилити (недок.) – відхилити 
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(докон.) – відхиляти (недок.) / відхилювати (док.-недок.); шити (недок.) – зашити 
(докон.) – зашивати (недок.); містити (недок.) – розмістити (докон.) – розміщати 
(недок.) / розміщувати (док.-недок.); порядкувати (недок.) – підпорядкувати (до-
кон.) – підпорядковувати (докон.-недок.).  

Від дієслів доконаного виду (які закінчуються переважно на ~ити) найчастіше 
утворюються іменники з фіналлю ~ення: відхилити – відхилення, виробити – вироб-
лення, звести – зведення, змістити – зміщення. Проте цей морф виникає і в іменни-
ках, утворених від дієслів недоконаної форми: вести – ведення, знаходити – знахо-
дження, наводити – наводження; відноситися – відношення. Отже, і формальні 
ознаки, які могли б недвозначно вказувати на вид, у віддієслівних іменниках відсутні.  

Таким чином, немає достатніх підстав переносити категорію виду дієслова на 
утворений від нього іменник – адже це спотворює семантичне навантаження відпо-
відних словотвірних суфіксів і збіднює мову.  

Якщо якої-небудь форми не існує в мові, то замість неї уживається інша. На по-
значення явища замість форми з нульовим закінченням чи закінченням ~а найчас-
тіше "позичається" форма з ~ення (~ття), рідше – з ~ання/~яння, яка утворюється 
від доконаного дієслова і відповідає разовій (короткочасній) дії: навантаження, 
напруження [механічне], зниження температури, повернення [назад], взяття [ін-
теграла], прийняття [рішення], з'єднання ["зірочкою"], поширшання [спектру]. Іно-
ді – якщо для розглядуваного процесу найхарактернішою є не разова (короткочасна) 
дія, а повторювана – вживається форма з ~ування/~ювання чи ~ання/~яння, утворена 
від дієслова недоконаного чи поєднаного виду: інфрачервоне випромінювання 
(складається з багатьох актів висилання проміння); зникання сигналу (відбувається 
раз по раз). Іноді іменник із нульовим закінченням чи закінченням ~а позначає ра-
зову дію: поворот [на певний кут]. Якщо не існує форми на позначення тривалої чи 
повторюваної дії, то замість неї вживається наявна: вилітання, відкидання, зношу-
вання, повертання [назад; на певний кут]. 

Отже, англійському терміну substitution відповідають чотири українських слова з 
нетотожними значеннями: заміна (явище); замінення (разова дія); заміняння (тривала 
дія); замінювання (повторювана дія). Обігрів – це явище, обігріття – разова дія, обі-
грівання – тривала та повторювана дія. Зауважмо, що в російській мові такі тонкощі, 
як правило, не розрізняються – хоча й тут є певні тенденції до розділення понять: на-
приклад, запозичені слова з фіналлю ~ция позначають здебільшого явище та разову 
дію (активация), а з ~ирование – тривалу та повторювану (активирование).  

У багатьох випадках, коли увага не акцентується на якості дії, форми з нульовим 
закінченням (чи закінченням ~а), які відповідають явищу, та іменники з фіналлю 
~ння, що описують певний тип дії, є взаємозамінними. У цьому розумінні слова в 
групах збір – збирання, розробка – розроблення – розробляння – розроблювання, пе-
редача – передання – передавання тощо можна вважати синонімами. Зауважимо, що 
термін вимір не належить до групи вимірювання – виміряння – вимірення, тому що 
має зовсім інше значення.  

Але якщо ми підкреслюємо разовість, короткочасність дії, доречною є форма на 
~ення: розроблення стандарту відбулося швидко. Якщо наголошуємо на тривалості 
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процесу, то вживаємо форму на ~яння/ання: розробляння стандарту було тривалим. 
Якщо процес час від часу переривався, то варто скористатися формою на 
~ювання/ування: розроблювання стандарту поновлювалося щоразу, як з'являлися 
кошти. Якщо ж увага не акцентується на особливостях процесу, то вживаємо форму 
з нульовим закінченням (чи закінченням ~а). Цей варіант єдино можливий у випад-
ку, коли йдеться про ряд процесових понять: розробки наших фахівців тривають; 
розробки треба розширити. На відміну від іменників із фіналлю ~ння, форми з ну-
льовим закінченням (чи закінченням ~а) завжди мають граматичні ознаки числа 
(однини чи множини). Це важливий атрибут іменника, який істотно впливає на точ-
ність відтворення поняття. Тому в парадигмі термінів-іменників, утворених від од-
ного й того ж дієслова, ми вважаємо саме такі форми основними. 

Наведемо ще кілька прикладів уживання віддієслівних іменників у науковому 
стилі. Відхилення стрілки амперметра, яке ми щойно спостерегли, свідчить про ви-
никнення індукованого струму в колі (разова дія). Відхилювання стрілки ампермет-
ра, яке ми спостерігали щоразу, коли замикали коло, свідчить про виникання інду-
кованого струму в колі (повторювана дія). Відхиляння стрілки амперметра свідчить 
про повільне наростання струму в колі (тривала дія). Всі відхили у значеннях стру-
му фіксуються приладом (явище). Зауважмо, що всім чотирьом українським фор-
мам відповідає одна-єдина російська – отклонение. 

Таке трактування віддієслівних іменників ми застосовували в практичній термі-
нографічній роботі, зокрема в "Російсько-українському словнику фізичної терміно-
логії" [Вакуленко 1996], у чотиримовному "Англійсько-німецько-російсько-україн-
ському комп'ютерному словнику природничих термінів (фізика)" [Вакуленко, Ваку-
ленко 1995-1996] та в "Тлумачному словнику з фізики" [Вакуленко, Вакуленко 2008]. 

Отже, за допомогою різних форм віддієслівних іменників, наявних в українській 
мові, можна розмежовувати дуже тонкі поняття (що не завжди доступно в англійсь-
кій, російській та інших мовах) і вживати, таким чином, найточніший і найвдаліший 
термін. Виду віддієслівні іменники не мають. 

У зв'язку з усім вищесказаним, потребує перегляду стандарт ДСТУ 3966-2000 
"Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять", який 
неадекватно трактує віддієслівні іменники і який був розроблений окремими чле-
нами Технічного комітету зі стандартизації науково-технічної термінології без на-
лежного посилання на первісні джерела – зокрема, [Вакуленко 1996, 31-32]. 

 
В статте рассмотрены особенности семантики и употребления украинских отглагольных имён 

существительных в научном языке. Показано, что категория вида на отглагольные существитель-
ные не переносится. 

Ключевые слова: глагол, имя существительное, термин, вид. 
 
In this article, the particular qualities of semantics and use of Ukrainian verbal nouns in the scientific 

language are investigated. It is shown that the category of aspect is not transferred onto the verbal nouns.  
Key words: verb, noun, term, aspect. 
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В КОНТЕКСТІ СИНОНІМІЧНИХ ВІДНОШЕНЬ 
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Національна академія Служби безпеки України 

 
Встановлено синонімічні відношення префіксів у межах дієслівного словотвору. Визначено пара-

метри синонімічних рядів, утворених дієслівними словотворчими префіксами. Окреслено основні ме-
жі синонімічних рядів, виявлено найхарактерніші закономірності дієслівних префіксів у межах спіль-
ного словотвірного значення. 

Ключові слова: синонімічні відношення, синонімічні префікси, синонімічний ряд. 
 
Актуальним питанням словотвору, зокрема аналогії й словотворчої моделі, вза-

ємодії питомих і запозичених словотворчих афіксів та виявленню відношень між 
ними, приділяли чималу увагу видатні мовознавці, а саме: Ф.О. Нікітіна [7-8], 
І.І. Ковалик [6], В.М. Русанівський [9], Н.Ф. Клименко [5], К.Г. Городенська [2-3], 
О.К. Безпояско [2], Г.В. Чернецька [10] та інші. Різні словотворчі афікси в межах 
певної частиномовної належності можуть виступати як дублетні форманти, вира-
жати різні відтінки спільного словотвірного значення. Проблема синонімічних від-
ношень між словотворчими афіксами залишається дискусійною. Питання встанов-
лення відношень між словотворчими афіксами актуальне і з погляду словотвору, і 
лексичної інтеграції. Оскільки префіксація є основним способом творення дієслів, 
то, відповідно, синонімія словотворчих префіксів найширше представлена у префі-
ксальному словотворенні дієслів. Мета статті – визначити параметри синонімічних 
рядів, утворених дієслівними словотворчими префіксами. 

Об'єктом дослідження у рамках статті є виявлення синонімічних відношень між 
дієслівними префіксами. Предмет дослідження – словотвірні дієслівні префікси в 
контексті синонімічних відношень. Наукова новизна дослідження полягає в окрес-
ленні меж синонімічних рядів, утворених дієслівними префіксами.  

Явище префіксальної синонімії властиве не тільки східнослов'янським мовам, 
воно можливе в будь-якій мові, яка характеризується певною мірою полісемією 
префіксів [Никитина 1973, 182]. Семантичний підхід до вивчення дієслівних префі-
ксів дає змогу по-іншому інтерпретувати їхні функції, розглядати їх як активних 
виразників різних словотвірних значень. Саме у функціональному синкретизмі, у 
поєднанні словотвірної і граматичної функцій вбачають визначальну рису функціо-
нального аспекту дієслівних префіксів [Безпояско, Городенська 1989, 163].  

Характерно, що на вираженні кожного словотвірного значення спеціалізується 
кілька префіксів, що зумовлює їхнє семантичне зближення. Саме тому синонімічні 
префікси дієслів є близькозначними, бо виражають спільне словотвірне значення, 
надаючи йому певних відтінків. Як зауважують дослідники, префіксальні дієслівні 
основи поділяються на основи з просторовим, кількісним, темпоральним та об'єкт-
ним значеннями, причому кожна з груп основ характеризується обов'язковою пара-
лельною вживаністю ряду префіксів [Русанівський 1971, 205]. 
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У межах локативного значення "напрям руху", об'єднуються префікси в-(у-), ви-, 
від-, до-, з-, за-, на-, над-, о-/об-, перед-, під-, при-, по-. Усі значення префіксальних 
дієслів у полі простору групуються навколо двох центрів – віддалення об'єкта і йо-
го наближення до нерухомої точки. Аналіз парадигматичних дієслівних відношень 
підводить до думки, що синтагматичні характеристики свідчать про ступінь семан-
тичної наближеності різнопрефіксальних утворень та сигналізують про зміни сема-
нтичної структури слова у процесі його функціонування [Аминова 1988, 18-19]. 

Префікси в-(у-, уві-), за-, про- конкретизують словотвірне значення "напрям ру-
ху", пор.: вбігти, забігти або пробігти тощо. Абсолютно синонімічними ці префік-
си вважати не можна, бо локативне значення префікса за- тісно переплітається з 
темпоральним, що конкретизується як "ненадовго".  

Вказуючи на шлях руху, префікси ви-, з-/с-, під- по-різному визначають його на-
прям. Префікси ви-, з-/с- вказують на рух по поверхні вертикального просторового 
об'єкта, пор.: вибігти, вилізти; збігти, злізти. Виражаючи значення руху знизу 
вгору, префікс під- нейтралізує значення шляху та увиразнює значення кількості, 
пор.: підкинути – кинути вгору на певну відстань. Префікси з-/с- та під- виражають 
спільне словотвірне значення "рух зверху вниз", але по-різному визначають на-
прям, пор.: зійти – рухатися вниз по поверхні просторового об'єкта і піднирнути – 
рухатися вниз і під об'єкт.  

На вираженні дистантної локалізації кінцевої точки руху спеціалізуються префі-
кси до-, при-, під-, над-, надаючи спільному значенню свого семантичного відтінку. 
Так, префікс до- акцентує на прибутті до кінцевого пункту, пор.: доїхати. У префі-
кса при- словотвірне значення "прибути до місця призначення" переплітається з 
темпоральним, пор.: приїхати. Префікс під- вказує на локалізацію кінцевої точки 
руху біля потрібного просторового об'єкта, пор.: під'їхати. Темпорального відтінку 
локативному значенню надає і префікс над-, конкретизуючи його як часову наступ-
ність, пор.: над'їхати.  

Префікси від- і по- вказують на "рух із вихідного пункту". Це словотвірне зна-
чення префікс від- реалізує як контактну локалізацію руху із зовнішніми межами 
вихідного пункту, тоді як префікс по- вказує на рух у певному просторовому на-
прямку, причому на це локативне значення нашаровується темпоральне фазисне 
значення початку руху. У дієсловах із префіксом по- широко виявлене видове озна-
чення (форми доконаного виду) початку дії, але тільки в дієсловах активного руху 
або пов'язаних з ідеєю руху через переносне вживання [Ільїн 1953,138], пор.: З-під 
кожної сосни поповз туман … (Ю. Яновський). Префікс від-, на відміну від по-, вка-
зує на віддалення від просторового орієнтира на певну віддаль, пор.: відбігти – від-
далитися на певну відстань і побігти – почати бігти на невизначену відстань.  

Дієслівні префікси роз- і по- об'єднує словотвірне значення "рух у різні боки". 
Вони вказують на різнобічний рух та місце дії, пор.: розкидати, покидати. Префік-
си о- та об- виступають як дублети, виражаючи спільне словотвірне значення "рух 
навколо статичного просторового орієнтира з метою відмежування його від інших 
об'єктів", напр.: Господар огородив дім парканом і Навесні задумав [Андрій] обго-
родити садибу високим плотом … (Р. Іванчук). 
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Префікси об-/обі- та пере- надають дієсловам руху словотвірного значення "ви-
передження одного об'єкта іншим", пор.: оббігти – перебігти, обігнати – перегна-
ти, обіграти – переграти. Спільне словотвірне значення "рух зсередини чого-
небудь назовні" виражають префікси ви- та по-, що диференціюються за регулярні-
стю вживання. Якщо для префікса ви- значення "рух за межі певного простору" є 
найтиповішим, то в цьому значенні префікс по- виступає значно рідше. Напр.: 
У воду кинувся, пливе, Аж хвиля синяя реве. І, ревучи, на той берег Козака вино-
сить і Як понесе [Дніпро] з України У синєє море Кров ворожу .. Отоді я І лани, і 
гори – Все покину (Т. Шевченко). 

Дієслівні префікси пере- та про- вживаються на означення різних параметрів 
шляху руху. Так, префікс пере- вказує на рух через певний простір, пор.: перейти, 
перепливти. Іноді в цьому значенні вони бувають взаємозамінні, пор.: Василина .. 
перейшла через залу .. як походжають по горницях панни і Єремія .. пройшов через 
світлицю й навіть .. не глянув .. на Тодозю (І. Нечуй-Левицький). Префікс про- час-
тіше визначає шлях руху через внутрішню частину чого-небудь. Дієслова з префік-
сом про- передають значення "спрямовувати дію крізь щось, пропустити один об'-
єкт крізь інший".  

Префікси над-, при-, на- вказують на локалізацію дії, проте виражають її по-
різному, пор.: надбудувати – будувати зверху, прибудувати – збоку об'єкта, накле-
їти – на поверхню, аналогічно надписати, примурувати, наліпити.  

Синонімічні префікси до-, при-, під- виражають словотвірне значення "додати до 
чого-небудь певну кількість чогось". Префікс до- вказує на додаткову кількість без-
відносно до тієї, що вже наявна (пор.: докупити трохи землі), або на таку, яку потріб-
но до наявної, щоб вистачило (пор.: докупити метр тканини, щоб вистачило на плат-
тя). Префікси при-, під- визначають додаткову кількість чого-небудь як "небагато, в 
невеликій кількості", пор.: прикупити, підлити. Префікс під- виступає також вираз-
ником значення місця у тих дієсловах, що вказують на спрямування дії на поверхню 
об'єкта [Безпояско, Городенська 1989, 179], пор.: підсолити, підпудрити, підперчити. 
На відміну від префіксів до-, при-, під-, що надають дієсловам словотвірного зна-
чення "додати невелику кількість чогось, небагато, трохи", префікс на- спеціалізу-
ється на вираженні кумулятивного словотвірного значення "нагромадити велику 
кількість чого-небудь", напр.: Дід насадив і калину, і бузину, і рожу гожу з Михай-
лом, а Мелася насіяла всячини, і усе прийнялося (Марко Вовчок). 

Різні відтінки кількісно-дистрибутивного значення виражають префікси ви-, 
на-, пере-, по-. Маючи спільний семантичний контекст, вони не дублюють один 
одного, не взаємодіють функціонально, бо по-різному представляють значення 
дистрибутивності [Городенська 1987, 27]. Так, префікс ви- акцентує увагу на пов-
ному вияві дії на багатьох об'єктах, пор.: вибити, висмикати. Префікс на- висту-
пає насамперед виразником чисельності об'єктів дії, пор.: надавити, настріляти. 
Префікс пере- дистрибутивне значення конкретизує як поширення дії на кожний 
об'єкт зокрема, напр.: переловити, перебити. Префікс по- вказує на поширення дії 
на всі об'єкти та на повний вияв дії, напр.: Потоптав [недосвіт] веселі квіти, по-
бив, .. поморозив .. (Т. Шевченко). 
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Синонімами виступають префікси при-, по-, під- у межах кількісного значення 
"неповний вияв дії" в різному семантичному контексті твірних основ. Префікс при- 
закріплений за дієсловами, що виражають становлення якісної ознаки (пор.: приблі-
днути, пригіркнути), тоді як префікс по-, крім цих дієслів (пор.: побліднути, погір-
кнути), поєднується з тими, що передають процесуальне значення (пор.: посидіти, 
побігати), надаючи їм ще й темпорального значення – недовго. Префікс під- збли-
жується з префіксом по- тільки у структурі деяких дієслів із процесуальним зна-
ченням, пор.: підлікувати і полікувати – лікувати трохи.  

Дієслівні префікси ви-, на-, про- виражають інтенсивний вияв дії як "дуже рете-
льно, ґрунтовно". Префікс ви- вказує на поширеність дії по певній поверхні, що 
ускладнюється значенням інтенсивності здійснюваного процесу, напр.: вистелити. 
Префікс на- конкретизує кількісно-оцінне значення як "дуже добре, бездоганно" 
діяти щодо об'єкта, напр.: Мирон теж вирядився. Наваксував святочні чоботи... 
(Б. Харчук). Префікс про- визначає якісно-оцінне значення як "наскрізь пройняти 
чимось, зверху донизу", напр.: Накрапає дощ, пролітає сніг .. Катерина вся промок-
ла, промерзла (С. Чорнобривець).  

Дієслівні префікси пере- та об- виражають значення надмірного вияву дії, пор.: 
переварити, перепалити, перегріти, пересмажити; обгодувати – годувати понад 
міру, зверх норми, аналогічно обпоїти.  

Питомі префікси пере-, від- та іншомовний ре- виступають виразниками кількіс-
ного вияву дії, вказують на її кратність, пор.: перешити, відбудувати, ревакцину-
вати. Префікс від- відрізняється від префіксів пере- та ре- результативним значен-
ням. Дієслова з цим префіксом виражають дію, що має на меті відновити раніше 
створений, але зруйнований об'єкт, пор.: відбудувати – будувати заново, відновлю-
вати щось і перебудувати – будувати заново, по-іншому, поліпшивши його, реорга-
нізувати – організовувати що-небудь по-іншому, краще. Префікси пере- та ре- мо-
жуть бути взаємозамінними, пор.: переконструювати і реконструювати, переорга-
нізувати й реорганізувати.  

Префікси до-, за-, од-/від-, віді-, пере-, по-, про- вживаються на означення часо-
вих меж у процесі розгортання динамічної ознаки. Синонімічні префікси за- і по- 
вказують на початкову стадію в розгортанні дії, пор.: затьохкати, полетіти. Пре-
фікси за- і по- синонімічні також у визначенні обмеженого в часі руху, що триває 
недовго, напр.: Рицар захитався, а Мефодій, не давши йому отямитися, .. вдарив 
удруге (А. Хижняк); Він [Остюк] скочив з коня, похитався трохи, як п'яний, не сто-
ячи на ногах від утоми .. (Ю. Яновський). 

Спільне словотвірне значення "кінчити дію" реалізують дієслівні префікси від-, 
до-, пере-. Префікс від- указує на припинення довготривалої або інтенсивної озна-
ки, напр.: Відзеленіла весна, відколосилося літо, вже й вересень бреде свіжими сте-
рнями (І. Цюпа). Префікс до- спеціалізується на вираженні значення "закінчити дію 
з певним результатом", пор.: дописати, домалювати. Префікс пере- вказує на при-
пинення певної дії або стану, пор.: пересердитися, перешуміти. Іноді префікси пе-
ре- та від- виступають як дублети, напр.: Перецвіла калинонька, перецвіла біла, чи 
любов у серці згасла, чи лиш причаїлась? і Ой цвіла, цвіла та й відцвіла калинонька 
в лузі .. (У. Кравченко).  
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Префікси ви-, пере-, по-, про- виражають обмежені в часі дії або стани, по-
своєму конкретизуючи час, протягом якого відбувається дія, пор.: вистояти – сто-
яти довго, досягнувши результату; перестояти – стояти якийсь час і в певному мі-
сці; постояти – стояти недовго; простояти – стояти якийсь час.  

Отже, на вираженні більшості словотвірних значень спеціалізується кілька пре-
фіксів, що часто призводить до їхнього семантичного зближення, тобто до налаго-
дження синонімічних відношень між ними, зокрема в межах локативного, кількіс-
ного, темпорального та об'єктного значень, але вони виражають ці спільні значення 
із своїми модифікаціями, надаючи їм певних відтінків. Префіксальний дієслівний 
словотвір доволі широкий за обсягом охоплюваних лексем та складний за відно-
шеннями: дієслівні префікси виступають одночасно і семантичними, і граматични-
ми показниками. 

 
Установлены синонимические отношения префиксов в области словообразования глаголов. Опре-

делены параметры синонимических рядов, созданных глагольными словообразовательными префик-
сами. Выявлены главные границы синонимических рядов, установлены наиболее характерные законо-
мерности в пределах общего словообразовательного значения. 

Ключевые слова: синонимические отношения, синонимические префиксы, синонимический ряд. 
 
The peculiarities in relations of synonymical prefixes in verb formation are examined. Main parametres 

of synonymical rows created with the help of verb derivational prefixes are defined. Main bounderies of 
synonymical rows are demonstrated. 

Key words: synonymical relationship, synonymical prefixes, synonymical row. 
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ГРЕЦЬКИЙ КОМПОНЕНТ СКЛАДНИХ СЛІВ  
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У статті проведено аналіз латиномовних назв комах за морфемно-словотвірними особливостями 

складних слів. Встановлено перевагу композитів грецького походження (16,8 %) над латинським 
(10,3 %), хоча загальна тенденція демонструє домінування простих слів (53,9 %). Вказано переважання 
складних слів грецького походження у назвах бджіл та деяких кровососів, а простих – у назвах метели-
ків. Також дослідницька увага закцентована на різних способах поєднання кореневих морфем у складних 
словах; проілюстровано характерні семантичні групи композитів у зоологічній номенклатурі. 

Ключові слова: складні слова (композити), афіксоїд, словоскладання, класичні мови, зоологічна 
номенклатура, назви комах (ентомоніми). 

 
Словотвірні процеси мови постійно відіграють важливу роль у творенні слів та 

інших мовних позначень, що засвідчується думкою Я.І. Порецького про вивчення 
словотвірних закономірностей, що "являє собою інтерес не тільки тим, що збагачує 
пам'ять свідченнями із сфери взаємозв'язку і історії мовних елементів, але й розви-
ває здатність мислити аналітично і дає поштовх до більш глибокого … сприйняття 
мовних форм, архаїзмів і неологізмів" [Порецкий 1977, 3]. Словотвір, за влучною 
думкою І.Р. Вихованця, є рушійним двигуном мови [Вихованець 2004]. 

Поруч із словотвірними (дериваційними) процесами зазвичай розглядається ряд 
питань, пов'язаних, зокрема, з морфемним, етимологічним та семантичним аспек-
тами, оскільки вони взаємопов'язані і взаємодоповнюючі, що підтвержується нау-
ковою літературою. Тривалий час лінгвісти не розмежовували, точніше не поміча-
ли "принципової різниці" в морфемному та словотвірному аналізі [Кузнецова, Еф-
ремова, 1986, 3]. Однак доказами взаємозв'язку цих аспектів аналізу є, з однієї сто-
рони, "розщеплення", за Г. С. Зенковим, словотвірного аналізу "на три співвідносні 
поняття – словотвірний, морфемний та етимологічний аналізи" [Зенков, 1969, 7] 
для більш детального та односпрямованого аналізу слів, а з другого – взаємодія 
морфемно-дериваційного аналізу слів з семантичним, що видно з твердження 
Н.Ф. Клименко (про потребу узгоджувати "посегментне (морфемне) членування 
слова з бінарним (дериваційним)", за рахунок чого розв'язуються безліч проблем, 
що стосуються "семантики слова та його компонентів" [Клименко, 1984, 13]) та пе-
реконань М.М. Маковського стосовно характеристики слова як діалектичної єднос-
ті "двох різно структурованих комбінаторних середовищ (на рівні фонетики і на 
рівні семантики), що в свою чергу засвідчує про нерозривний зв'язок його форми і 
значення" [Маковский 1989, 9]. У зв'язку з цим визначається мета нашої роботи.  

Мета роботи полягає у визначенні частки, функціонування, значення компози-
тів з компонентами грецького походження у латиномовній зоологічній номенкла-
турі (ЗН). 

Завдання роботи: встановити кількісну частку лексем грецького походження у 
таксономічних назвах різного морфемного складу (зокрема у складних словах) та 
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співставити ці дані у назвах різних груп комах; показати функціонування складних 
слів з грецькими компонентами у ЗН; кількісно визначити домінуючі семантичні 
групи у композитах грецького походження. 

Об'єктом дослідження є складні слова (композити) з грецьким компонентом у 
латиномовних назвах різних груп комах України. 

Предметом роботи є морфолого-словотвірні особливості компонентів компози-
тів грецького походження у ЗН. 

Наукова новизна дослідження: вперше на матеріалі латиномовних таксономіч-
них ентомонімів кількісно визначено частку складних слів з компонентами грець-
кого походження та показано їх морфемно-дериваційні особливості фунціонування. 

Актуальність полягає у підтвердженні вагомості та значення грецької лексики 
у латиномовній ЗН і представлені морфемно-словотвірного аналізу таксономічних 
назв як одного з головних етапів при створенні інтернаціональної латинської номе-
нклатури та термінології.  

Матеріалом роботи є всі назви родової і видової групи деяких кровосисних ко-
мах, зокрема вошей, бліх та ґедзів; двох родин диких бджіл [Сергієнко 1974, Юркі-
на 1961, Бошко 1973, Осичнюк 1970, 1977], а також назви (лише валідні) денних 
метеликів [Плющ 1988]. Загалом всі назви нараховують 1168 лексичних одиниць 
(ЛО) без врахування повторних видових назв у межах групи. 

У центрі аналізу зосереджено слова (лексичні одиниці), які складаються, кожне 
окремо, з ряду сполучених морфем, які самі по собі є "елементарними, мінімальни-
ми одиницями мови, формально неподільними в межах одного слова, але подільні 
за семантикою" [Українська мова 2004, 371], тобто це всі складові компоненти кон-
кретного слова.  

Морфеми залежно від своєї функції та місця у слові поділяються на кореневі та 
афіксальні морфеми (О.Д. Пономарів, Н.Ф. Клименко) або смислові та службові 
(Л.М. Костенко, А.В. Суперанська з співавт.). Оскільки об'єктом дослідження, є 
складні слова, які утворюються шляхом поєднання кореневих (смислових) морфем, 
то в роботі мова йде про них. 

Традиційним критерієм складного слова виступає його багатокореневість, тобто 
утворення з двох чи більше простих слів [Авксентьева 2002, 49 – 51, 86, Вихова-
нець 1990, 24, Суперанська 1989, 103 – 104] на протилежність однокореневості 
простих. Однак, кореневі морфеми можуть виконувати й функції афіксальних, тоді 
такі морфеми називаються афіксоїдами (префіксоїдами чи суфіксоїдами [Михайло-
ва 2007, 34, Пономарів 2005, 39,58] відповідно від функції і місця у слові). 

Поняття афіксоїд, словоелемент, за визначенням, це "проміжна афіксоподібна 
морфема, що є частиною складного або складноскороченого слова, здебільшого 
співвідносного з основою чи коренем, яка повторюється з тим самим значенням у 
багатьох словах, наближаючись за словотвірними функціями до афіксів" [Клименко 
1998, 62]. Зазвичай афіксоїдами являються слова іншомовного (латинського чи гре-
цького) походження [Пономарів 2005] і тоді їх називають терміноелементами [Су-
перанська 1989, Нікітіна, 1978, Костенко 2007]. У сучасній мові афіксоїди пошире-
ні в складних словах [Клименко 1998, 62, Костенко 2007, 142].  
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У літературі існують розбіжності стосовно афіксоїдів на кількох рівнях аналізу, 
зокрема на морфологічному рівні, одні вчені вважають їх афіксальними морфема-
ми, другі – кореневими, а треті – (ні першими, ні другими) проміжними або перехі-
дними морфемами (спеціально розглядається дослідниками [Гинзбург, Крейдлин 
1983, 140, Костенко 2007, 143, 149 – 150, Клименко 1998, 67, Климович]). На термі-
номологічному рівні – поняття афіксоїд та терміноелемент розмежовують для уни-
кнення омонімії та полісемії [Нікітіна 1978, 8, Костенко 2007, 143], хоча функціо-
нально вони однакові; поняття (на)півсуфікс, співелемент та суфіксоїд, одні вва-
жають їх синонімами [Ковалик 1961, 22], а інші – закликають до відсутності пер-
шого в термінології [Бартков 1979, 37]. Отже, показано не розв'язане питання мор-
фологічного статусу афіксоїдів та поширення синонімії в термінології. 

На проблемі морфологічного статусу афіксоїдів найбільш зосереджена робота 
С. Климович [Климович]. Авторка підкреслює існування в літературі двох напрямків 
стосовно віднесеності афіксоїдів (за одним – це "кореневі морфеми, які виявляють про-
дуктивність ( частотність, серійність)", а за другим – "кореневі морфеми, що змінили 
свою природу і зазнали семантичної мутації)". Проблему двозначності поглядів 
С. Климович вирішує встановленням межі, "яка б дозволила відділити кореневу мор-
фему від афіксоїда, тобто показати, в який момент і якою мірою відбувається перехід 
кількості в якість". А вирішення у визначенні статусу афіксоїдів "повинно поєднувати 
у собі семантичну, функціональну, формальну і кількісну характеристики" [Климович]. 

На даному матеріалі роботи зустрічається невелика група морфем (приблизно 
8 %), які схожі за характеристиками до афіксоїдів. Прикладами таких суфіксальних 
морфем (суфіксоїдів) є -ger, -fer (від gerere; ferre нести [Соболевский 1950, 124]),  
-ceps (від лат. caput, itis n голова, за аналогією до: biceps [bis + caput, itis n голова] – 
двоголовий [Дворецкий 2002]), які здебільшого утворюють назви на відображення 
особливостей будови та забарвлення об'єктів: Tabanus cordiger (від лат. cor, cordis n – 
сердце), перекладається як серценосний; Andrena spinigera (від лат. spinus, i m шип, 
колючка) – шипонога; Spialia orbifer (від лат. orbis, is m – коло, круг) – колоносний; 
Hybomitra hirticeps (від лат. hirtus, a, um щетинистий, пухнастий) – щетинисто-, воло-
хатоголова, Andrena parviceps (від parvus, a, um малий) – малоголова тощо.  

До цієї ж групи віднесені морфеми -(o)ides (грец. патрономічного форманта –  
-idhj [Звонська-Денисюк 1997, 337] або від ei=doj to, – вид, образ, подібність),  
-morpha (від грец. mo,rfh h ̀вид, форма) та -formis (від лат. forma, ae f вид, вигляд) у 
всіх випадках вживаються для відображення подібності чи спорідненості між так-
сонами одного чи різного рангу. Наприклад, видові назви – А. minutuloides (А. ма-
лесенька), A. nanaeformis (А. карликовидна) утворені від назв інших видів цього 
роду – A. minutula (А. маленька), A. nana (А. карликова). А назви A. colletiformis 
(А. колетовидна), A. panurgimorpha утворені від назв інших родів – Colletes, Panurgus.  

Префіксоїди зустрічаються у 70 назвах (майже 6%) виступаючи прийменниками, 
прислівниками, заперечними та підсилювальними частками переважно латинського 
походження.  

При аналізі морфологічного складу ентомонімів до складних (дво-, трикорене-
вих) слів віднесено й афіксоїди (зокрема всі префіксоїди та ті суфіксоїди, які збері-



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 368

гають основу твірних компонентів композитів та їх смислове навантаження), оскі-
льки вони за формою і змістом відповідають складним словам. Доцільність відне-
сення саме префіксоїдів до складу композитів підтверджується міжнародним коде-
ксом ЗН (МКЗН), за яким префіксальні слова вважаються складеними (тобто скла-
дними) [МКЗН, Додаток D, VI, 149]. Цієї ж точки зору дотримуються й автори кла-
сичномовних праць, які вважають, що "префіксами зазвичай виступають приймен-
ники, які можуть вживатися і як окремі слова" [Боровский 1961, 141, Авксентьева 
2002, 49 – 51, 86], тобто префікси виступають як повноцінні компоненти складних 
слів. Це ж видно з прикладів (грецької і латинської граматик) складних слів, в яких 
першим компонентом є прийменники [Грамматика…1994, 12, Ананьєв 1865, 53].  

Отже, афіксоїди не обов'язково виділяти як окрему групу морфем, оскільки вони 
морфологічно та за смисловим навантаженням відповідають структурі складних 
слів. Так, до композитів не відносяться такі морфеми як -сeps, -oides, -col, тому що 
перша морфема не збігається морфологічно з похідною основою (див. вище), а дві 
останні – семантично не відображаються у словах.  

Аналіз близько 1200 ЛО назв різних груп комах за морфологічним складом по-
казав, що складних слів – 31,4 %. Звідси видно, що вони використовуються у номе-
нклатурі меншою мірою ніж прості. Проте, цікавим є факт, що в кожній групі ко-
мах співвідношення частки складних та простих слів між собою різна, хоча загаль-
ний висновок один – перевага простих. Так, у назвах кровососів та бджіл співвід-
ношення складних з простими не суттєве приблизно 4:5 (43,8 % проти 56,2 % у на-
звах кровососів та 44,7 % – 55, 3 % у назвах диких бджіл). Однак у назвах метели-
ків різниця значно суттєвіша – 1: 6 (12,1 % проти 72,0 %). 

Цікаві закономірності помічено і при співставленні результатів по морфемному 
складі у назвах різної мовної належності для кожної групи комах окремо, що видно 
з таблиці (див. таблицю).  

 
 Грецькі Латинські Мішані 

складні 88 (24,7 %) 51 (14,3 %) 15 (4,2 %) Назви кровососів 
прості 22 (6,2 %) 130 (36,5 %) – 
складні 69 (14,7 %) 65 (13,8 %) 32 (6,8 %) Назви бджіл 

 прості 32 (6,8 %) 190 (40,4 %)  – 
складні 39 (11,4 %) 4 (1,2 %) 3 (0,9 %) Назви метеликів 
прості 179 (52,3 %) 77 (22,5 %)  – 
складні 196 (16,8 %) 120 (10,3 %) 50 (4,3 %) Загалом 
прості  233 (19,9 %) 397 (34,0 %)  – 

 
Отож тенденція у назвах бджіл та деяких груп кровососів показує переважання 

складних назв у словах грецького походження, а простих – у словах латинського, 
проте у назвах метеликів – суттєве домінування простих. Однак, загальна частка 
демонструє перевагу складних слів грецького походження (16,8 %) над латинським 
(10,3 %), хоча переважають прості слова як у назвах латинського (34,0 %), так і гре-
цького походження (19,9 %). 
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У назвах, які походять з сучасних мов цей показник не визначався, оскільки во-
ни поза інтересами класичної філології. Втім очевидне істотне переважання серед 
них простих назв.  

Результати по мовному складу таксономічних назв комах можна знайти у спеці-
ально присвячених раніше роботах [Воскобойник, Піндрус 2006, Воскобойник 
2007, 2009]. 

З точки зору словотворення, складні слова вважаються результатом словоскла-
дання. Багатьма дослідниками поняття словоскладання не розрізняється, а інколи 
переплітається з основоскладанням за використанням, функцією, матеріалом. 

За Н.Ф. Клименко "словоскладання розглядається як перший ступінь творення 
складних слів, другим є основоскладання" (в історичному плані) [Клименко 1984, 4], 
тобто вони є нерозривні послідовні процеси творення слів. Однак К.А. Лемківська 
виступає лише за основоскладання, оскільки частина слова, в тому числі і складно-
го, не може бути словом [Левковская 1956, 182], а В.П. Григорьєв відкидає його як 
спосіб утворення композитів, так як основи самостійно не існують і тому не мо-
жуть складатися у слова [Григорьев 1956, 52].  

І. Ковалик розмежовує словоскладання і основоскладання відносячи перше до 
синтаксичного, а друге – до синтаксико-морфологічного способу словотвору. Різ-
ниця між ними полягає в "матеріалі" з якого утворюється слово, для першого спо-
собу словотвору є словосполучення ("з'єднання двох або трьох кореневих морфем в 
одне слово"), а для другого – з'єднання основ ("зрощення колишніх словосполу-
чень"), а не слів [Ковалик 1961, 21 – 23].  

Отже, у роботі більш слушним вважається використання терміну словоскла-
дання, спираючись на позицію І. Ковалика, оскільки у номенклатурі для створення 
назв та термінів використовуються штучні утворення з вже існуючих в загальній 
лексиці слів, а не словосполучень.  

В українській мові складні слова відрізняються способом поєднання основ 
[Українська мова 2004, 447; Клименко 1984, 79 тощо]. "Одні з них виникають шля-
хом безпосереднього сполучення основ тих слів, з яких вони утворені (авіапорт, 
соціал-демократ…), другі – шляхом безпосереднього сполучення відмінюваної фо-
рми одного слова з основою іншого (насамперед, поцейбічний), а треті – за допо-
могою сполучних голосних о, е (є), и (лісосмуга, перекотиполе, життєлюбний)" 
[Клименко 1984, 79]. 

За цими ж cпособами поєднання основ виділяються окремі варіанти словоскла-
дання і в латинській мові, тому розрізняються складні слова зі сполучною голосною 
і без неї, що залежить від крайових літер основ. Крім того визначаються різні варі-
анти залежно від частиномовної належності твірних компонентів композитів. 

На даному матеріалі таксономічні складні назви суто грецького походження 
(196 ЛО) утворюються переважно (у 88 випадках) за допомогою сполучної голосної 
-о-. У більшості (82) випадків 2-им компонентом виступають іменники перших 
трьох відмін, що сполучаються з різними частиномовними кореневими морфемами, 
а саме з іменниками (40): Haemophila, Haematopota (1-і компоненти – від ai-ma, 
atoj to, кров, а 2-і – fi,lh h` подруга та poth,j, h/toj h` пиття, напій) та інші; з при-
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кметниками (39): Neopsylla (від ne,oj 3 молодий, незрілий та yu,lla h` блоха), 
Haematopinus macrocephalus (від makro,j( 3 великий та kefalh, h` голова) тощо. 

Доволі часто словоскладання тут відбувається без сполучної голосної (у 74 ви-
падках). Перш за все, це слова, в яких 1-ий компонент має основу на голосний, зок-
рема на -u (-y) (у 19 випадках): Polyplax (від polu,j, 3 численний та 
pla,x, plako,j h̀ рівнина), Polyommata (від o;mma(  atoj  to, - око, вічко) тощо; на -ou/-o 
(-u/-o) (1): Andrena bucephala (від гр. bou/j( boo,j o`( h ̀бик, корова та kefalh, h` голова). 
Сюди ж відносяться слова, в яких 2-ий компонент починаєтся на голосну: Anoplura 
(від a;noploj, 2 незнарядженний, ouvra, h ̀хвіст), Cyaniris (від kuano,j( 3 темно-синій, 
i=rij( i,doj h` райдуга) тощо.  

У більшості слів цього типу 2-им компонентом є іменник (58), який може поєд-
нуватися з прикметником (у 31 випадку), іменником (18), прийменниками (у 2 на-
звах – ùpe,r та ùpo,) та числівником (7): Triphysa, Heptatoma (2-і компоненти від fu,sa h̀ 
пузир, tomh, h̀ відрізок). Також за цим типом поєднуються прикметники з прикмет-
никами (8), іменниками (2), прийменниками (2) та дієслівними основами (у 4).  

Інколи у грецьких композитах використовуються сполучні голосні -і- (7) або -е- 
(1), що можуть вважатися за помилку: Aphaniptera (від avfanh,j 2 невидимий, 
ptero,n to, крило), A. sphecodimorpha (від sfhkw,dhj 2 осоподібний) або Gonepteryx 
(від gonu, to, кут, кутоподібний, pte,rux( ugoj h` крило). 

Також тут спостерігається різні типи сполучувальності в одному слові, зокрема 
поєднання без сполучної голосної і з нею – Hexa-cten-o-psylla, Palaeo-chris-o-
phanus, або навпаки – Heter-o-chrys-ops тощо.  

Отже, для складних слів грецького походження характерне поєднання основ із 
сполучною голосною -о- (у 44,9 %) або взагалі без голосної (37,7 %) з переважним 
застосуванням іменної лексики (майже 80 %). 

Хоча складні слова власне латинського походження (120 ЛО) не є об'єктом 
аналізу, однак вважається цікавим зіставлення закономірностей творення слів гре-
цького та латинського походження, перш за все, для підкреслення вагомості грець-
кої лексики у латиномовній ЗН.  

Для сполучення кореневих морфем латинського походження характерна сполу-
чна голосна -і- (у 60 %), на відміну від слів грецького походження (у 3,6 %). Одна-
ковою мірою використовується поєднання основ без сполучної голосної як у ком-
позитах грецького (37,7 %), так і латинського (37,5 %) походження. Суттєво відріз-
няється частка складних слів з сполучною голосною -о- між композитами грецького 
(44,9 %) і латинського походження (13,0 %). Однаковою мірою (80 %) вживається 
іменна лексика (іменники та прикметники) як у композитах грецького, так і латин-
ського походження. 

Вище розглянуто складні слова, в яких кожен компонент слова суто грецького 
або суто латинського походження. Крім того, виходячи з того, що об'єктом роботи є 
всі компоненти складних слів саме грецького походження, у роботі також аналізу-
ються слова гібридного (за Ф.О. Нікітіною, Я.І. Порецьким [Нікітіна, 1978, 13–14, 
Порецкий, 1977, 55]) або мішаного мовного складу.  



Воскобойник Г. М. 

 

 371

До слів мішаного мовного складу належать складні слова різного мовного 
складу. Такі назви мішаного складу не рекомендуються і навіть забороняються 
МКЗН, проте на опрацьованому матеріалі їх – 50 ЛО.  

У більшості випадків (36) другим компонентом виступає коренева морфема гре-
цького походження, а першим – латинського (33) або новомовного (з сучасної мо-
ви) (3). Частка слів майже втричі менша (13) з грецьким компонентом на першому 
місці у слові, в яких на другому місці компоненти майже тільки латинського (в 12 
випадках) походження.  

У словах мішаного мовного складу майже однаковою мірою використовується 
сполучна голосна -і- (15) та -о- (10). Характерною ознакою є домінування сполуч-
ної -і- у словах латиногрецького походжнення (10), для – -о- властиве викорис-
тання однаковою мірою у різних групах мішаних слів (для латиногрецьких – 4, 
греколатинських – 3 та у словах з компонентами грецького та новомовного похо-
дження також – 3). 

Найбільше різномовних назв, які утворені без сполучної голосної (у 24 випад-
ках), зокрема це назви бджіл, в яких 2-ий компонент – -andrena: Cordandrena, 
Orandrena. А також назви з 1-им компонентом числівником, прийменником, при-
слівником: bis-octo-dentatus, cis-caucasicus, sem-ura тощо. 

У ході роботи була помічена певна закономірність в тому, що для кожної групи 
назв комах характерне використання у складних таксономічних назвах певних ко-
реневих морфем, які прямо вказують на належність до відповідної групи, зокрема 
до бліх (у 22 випадках) – -psylla (грец. yu,lla h`), вошей (4) – -phthirus (грец. fqei,r, 
fqeiro,j o`), та ґедзів (1) – -tabanus (лат. tabanus, i m). Здебільшого це назви родів, які 
використовуються як другий компонент для утворення інших родових та підродо-
вих назв: Vermipsylla, Arctopsylla, Cyclophthirus, Cervophthirius, Stenotabanus тощо. 
До цієї групи назв можна віднести всі підродові назви бджіл (36), в яких 2-им ком-
понентом виступає назва роду Аndrena (=Anthrena від грец. avnqrh,nh h ̀– шершень): 
Aciandrena, Cordandrena, Graecandrena тощо. 

Аналіз композитів за семантичним аспектом продемонстрував, що складні 
слова (31,4 %) найчастіше використовуються для утворення назв на позначення 
особливостей будови у 114 випадках (9,8 %) та забарвлення – у 101 (8,6 %). Ціка-
вим є те, що для композитів грецького походження частка назв на позначення бу-
дови (64) вища майже вдвічі, ніж у назвах даних за забарвленням (33) об'єктів. 
Протилежні дані у композитах латинського походження за цими семантичними 
групами (несуттєво переважають назви, дані за забарвленням (59), над назвами, 
даними за будовою (45)). 

Також доволі часто, у 91 випадку (7,8 %) вживаються композити, які вказують 
на спорідненість з іншими таксонами або стосуються безвідносної зовнішньої схо-
жості або екологічних зв'язків. У більшості випадків (58) до цієї групи назв нале-
жать слова суто грецького походження, вдвічі менше (26) таких назв у складних 
словах різномовного походження. Наприклад: Chrysandrena, Brachyandrena, A. 
sphecodimorpha, A. nanaeformis тощо. Всі інші семантичні групи назв (5,2 %) не роз-
глядаються, бо є мало чисельними. 
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Отже, при мовному співставлені ентомонімів продемонстровано перевагу скла-
дних слів грецького походження (16,8 %) над латинськими (10,3 %), хоча загалом 
домінують прості слова як грецького (19,9 %), так і латинського походження 
(34,0 %). Визначено превалювання композитів грецького походження у назвах 
бджіл та кровососів, а простих слів – у назвах метеликів. При словоскладанні ком-
понентів складних слів грецького походження в більшості випадках використову-
ються сполучникове поєднання компонентів голосною -о- (44,9 %) або безсполуч-
никове (37,7 %), що відрізняється від творення композитів латинського походжен-
ня. Частиномовна належність складних слів однаковою мірою відображена як у 
словах грецького, так і латинського походження. Також показано три домінуючі 
семантичні групи складних слів, перевага яких пояснюється певною традицією но-
мінації об'єктів, в основі якої лежить відображення їх відповідних особливостей 
будови, життєдіяльності тощо. 

Отже, значну роль у словотворенні латиномовної ЗН відіграє лексика грецького 
походження зі своїми особливостями і закономірностями. Сам же морфолого-
словотвірний аналіз ентомонімів являє собою один із важливих етапів при створен-
ні інтернаціональної номенклатури.  

 
В статье произведен анализ латиноязычных названий насекомых по морфемно-словообразова-

тельным особенностям сложных слов. Установлено превалирование композитов греческого проис-
хождения (16,8 %) по сравнению с латинскими (10,3 %), хотя общая тенденция демонстрирует до-
минирование простых слов (53,9 %). Показано преобладание сложных слов греческого происхождения 
в названиях пчел и некоторых кровососов, а простых – в названиях бабочек. Также исследовательс-
кое внимание сакцентировано на разных способах объединения корневых морфем в сложных словах, 
проанализированы характерные семантические группы композитов в зоологической номенклатуре. 

Ключевые слова: сложные слова (композиты), аффиксоид, словосложение, классические языки, 
зоологическая номенклатура, названия насекомых (этномонимы). 

 
This article analyses Latin-language names of insects in the aspect of morpheme peculiarities of 

composites. This material determines preference of composites of Greek origin (16,8 %) in comparison with 
composites of Latin origin (10,3 %), however the general tendency demonstrates the dominance of simple 
words (53,9 %). The author points out dominating of composites of Greek origin among bees' names and 
some bloodsuckers, and notices domination of simple words of Greek origin among butterflies' names. The 
researcher's attention is also focused on different ways of root morphemes'compounding into composites. The 
article illustrates the typical semantic groups of composites among zoological nomenclature. 

Key words: compound words (composites), affix, compounding, classical languages, zoological 
nomenclature, insect names (etnomonims). 
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ПРОЦЕСИ СИНОНІМІЗАЦІЇ У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Тягур Юлія Володимирівна,  

асп.  
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов  

 
У статті розглядається питання термінологічної синонімії у фінансовому дискурсі сучасної анг-

лійської мови. Наявність термінів-синонімів приймається як дана реальність, яка відтворює іманен-
тні процеси розвитку дискурсу цієї галузі. Аналізуються різні типи синонімів, які існують в англійсь-
кій фінансовій термінології.  

Ключові слова: термінологія, фінансова термінологія, синонім, процеси синонімії. 
 
Актуальність дослідження процесів синонімії завжди є нагальним завданням 

філологічної науки, оскільки відповідає вивченню одного з потужних факторів мо-
вної еволюції. Питанням термінологічної синонімії присвячений суттєвий науковий 
доробок таких видатних термінологів, як Д.С. Лотте, О.О. Реформатський, Т.Г. Ка-
нделакі, Б.Н. Головін, Т.Р. Кияк, В.М. Лейчик та ін. 

Синоніми в термінологіі – явище не бажане, але цілком реальне, його існування 
сприяє унормуванню фахової мови, оскільки з часом одна з одиниць починає домі-
нувати, відтісняючи іншу на другий план. Оскільки у науковій літературі існують 
різні трактування цього поняття, викладемо свій погляд на цю мовну реалію.  

Таким чином, метою цієї статті є аналіз реального стану фінансової терміноси-
стеми в сучасній англійській мові в аспекті синонімії. 

Предметом дослідження виступають процеси термінологічної синонімії.  
Об'єктом – термінологічні одиниці фінансової лексики сучасної англійської мови.  

Наукова новизна дослідження полягає в аналізі синонімії на матеріалі саме фі-
нансової лексики сучасної англійської мови останніх двох десятиріч. 

У науковій мові намагаються уникати синонімів, та все одно вони існують. Це 
свідчить, передусім, про стан становлення терміносистем. Однак мова сама регу-
лює вибір одного терміна із синонімічної пари. Першопричиною такого відбору 
може стати передусім "старіння" одного з композитів, його рідковживаність. Зок-
рема, такі назви, як Third World та First World поступилися місцем композитам 
LEDC = Less Economically Developed Country та MEDC = More Economically 
Developed Country.  

Д. С. Лотте застерігав, що існування двох чи кількох термінів для позначення 
одного поняття приховує ту небезпеку, що один із цих термінів може звузити або 
розширити свою семантичну структуру, і врешті-решт почати позначати цілком 
інше поняття [Лотте 1941, c.10]. На його думку, припустимою може бути лише си-
нонімія, що містить два терміни, один із яких є короткою формою іншого, напри-
клад: cash before delivery та prepayment "попередня оплата". Ці терміни побудовані 
так, що розширений варіант охоплює ознаки поняття у більш розкритій формі, хоч 
не позначає жодного іншого поняття в зіставленні з композитом ні за значеннями 
терміноелементів, ані за змістом терміна в цілому. Учений називає такі терміни па-
рними і вважає їх існування можливим лише за тих умов, коли вони співвідносять-



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 376

ся з одним поняттям. Короткі синоніми до повних термінів можливі у вузькопрофе-
сійному вживанні й непридатні для науково-популярного та власне наукового сти-
лів мови. Так, наприклад, термін blue chips "акції з високою ліквідністю або в ін-
шому визначенні – акції першокласних компаній" залишається прозорим лише для 
вузького кола банківських та біржових операціоналістів. 

А.П. Коваль переконана, що "у науковій мові насиченість науково технічними те-
рмінами синонімами пояснюється тим, що переважна більшість термінів є порівняно 
недавніми утвореннями. Поява нового поняття викликає звичайно появу відразу кі-
лькох термінів, створених у різних місцях різними людьми. З часом зміст і обсяг но-
вого поняття уточнюється, з'являється можливість відділити найхарактерніші ознаки 
поняття і створити або вибрати з наявних термін, який відповідає поставленим вимо-
гам. Решта синонімів до цього поняття поступово виходить з ужитку. Таким чином, 
наявність синонімічних термінів у науковому стилі мови є, хоч і небажаним, але не-
минучим наслідком бурхливого розвитку науки і техніки" [Коваль 1965]. 

Дослідження останніх років засвідчують факт існування синонімії в термінології 
[Авербух 1988, 32;; Гриньов 1993, 93]. Науковці виділяють різні джерела синонімії 
в термінології, а саме:  

 різні варіанти перекладу терміна [Циткіна 1988, 49]; 
 пошук терміну для нової спеціальної реалії в процесі винаходу оптимального 

терміна залежно від того, з позицій якої предметної галузі реалія розглядається 
[Авербух 1986, 39]; 

 одночасне визначення терміну декількома дослідниками [Циткіна 1988, 49; 
Гриньов 1993, 106]; 

 наявність повного та короткого позначення одного поняття [Циткіна1988, 49; 
Гриньов 1993, 106]; 

 паралельне вживання сучасних та застарілих, офіційних та розмовних термі-
нів [Гриньов 1993, 106]; 

 використання у номінації різних аспектів одного об'єкта [Гриньов 1993, 106]. 
На думку деяких дослідників, синоніми з'являються на ранніх етапах форму-

вання термінологічних систем як результат словникової надмірності Інші вважа-
ють, що "конкуренція декількох паралельних найменувань для одного об'єкта 
сприяє його рельєфнішому відображенню, більш багатогранній характеристиці". 
Кожне з позначень буде відображати різні ознаки об'єкта, характеризуватиме його 
з різних сторін, що допоможе ідентифікувати цей об'єкт у зіставленні з аналогіч-
ними об'єктами й відрізнити його від подібних і несхожих об'єктів іншого типу. 
Отже, якщо синоніми відсіюються, то не лише тому, що вони синоніми, а тому, 
що вони не відповідають вимогам якихось норм, наприклад, вимозі відсутності 
експресивності [Гриньов 1993, 106]. 

При визначенні синонімів у термінознавстві, на наш погляд, існує кілька тенде-
нцій. Більшість дослідників розуміють синоніми, як слова однієї частини мови, що 
мають значення, які повністю або частково збігаються, а також здатні до взаємоза-
мінності у контексті [Головін 1987, 53]. У кожній термінології є своєрідна ієрархія 
понять: є поняття родові, кожному з яких належить система понять видових, які, у 
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свою чергу, містять у собі систему підвидів і т.д. Відповідно, кожне поняття вищо-
го порядку може в певному контексті заміщати одне з понять нижчого ярусу. На-
приклад, money "гроші" є родовим поняттям терміна easy money "дешеві гроші (на-
даються в кредит під низьку процентну ставку)", що, у свою чергу, виступає як ви-
дове поняття стосовно термінів easy monetary policy "політика дешевих грошей (на-
цілена на розширення кредиту шляхом зниження відсоткових ставок; проводиться 
лише для стимулювання економічної активності") і т.д. Таким чином, якщо погоди-
тись з визначенням синонімів як слів, що мають частково або повністю тотожні 
значення, то виходить, що родове поняття може виступати синонімом стосовно ви-
дового (ще раз підкреслимо – у певному контексті). Поза контекстом ці поняття не 
є взаємозамінними [Коваль 1965, 262].  

Як зазначають деякі дослідники, синоніми можуть співвідноситися з одним по-
няттям або об'єктом і називають такі терміни дублетами (Б.М. Головін, К.Я. Авербух) 
[Головін 1987, 54; Авербух 1986, 40]. Інші автори пов'язують синонімію загальнолі-
тературною лексикою, а дублетність –з термінологічною [Канделакі 1977]. Треті від-
значають наявність у термінології як синонімів, так і дублетів [Циткіна 1988, 49]. 

Як свідчать останні дослідження, дефінування синонімії в термінології пов'язане 
не тільки з розмежуванням синонімів і дублетів. Скоріше, варто говорити про роз-
межування таких понять, як "синонім", "варіант", "дублет", "еквівалент" та "квазі-
синонім". Оскільки "рівнозначні терміни" – це терміни з однаковим або подібним 
значенням, які використовуються для домінування одного поняття й поділяються 
на терміни-синоніми (терміни однієї мови з тотожним або подібним значенням) 
(payment, settlement – "оплата") та еквіваленти (різномовні терміни з тотожним або 
подібним значенням) [Гриньов 1993, 109]. Терміни-синоніми можуть бути абсолю-
тними (синоніми з тотожним значенням) (to pay, to settle – "оплачувати" (в контекс-
ті банківського акредитиву)) та умовними (синоніми з подібним значенням) (to pay, 
to settle – "оплачувати" (в економічному дискурсі як такому). Абсолютні синоніми 
поділяються на варіанти (абсолютні синоніми, отримані варіацією форми терміна) 
(to pay, to pay money – "оплачувати") та дублети (абсолютні синоніми з різною фор-
мою) (to cover, to settle – "повернути борг"). Умовні синоніми поділяються на квазі-
синоніми (терміни із частковим збігом значення, які умовно використовуються як 
рівнозначні у межах певної терміносистеми), текстуальні синоніми (умовні синоні-
ми, один із яких набагато ширший за значенням, але коротший за формою й вико-
ристовується в тексті для заміни довшого терміна в умовах, що виключають поми-
лку в розумінні) (stock exchange, exchange – "біржа"), різнопоняттєві синоніми 
(умовні синоніми, що називають один і той же денотат, якому відповідають різні 
поняття) (power – "влада, міць", power – "доручення" та ситуаційні синоніми (відо-
бражають функціональну різницю, зумовлену різними ситуаціями, у яких перебу-
ває денотат) (to take long position, to bull – "грати на підвищення, купувати акції за 
високою ціною") [Гриньов 1993, 12]. 

Поширеним також є особливе семантичне явище збігу значень терміна та його де-
фініції, яке називається дефініційна синонімія [Головін 1987, 57]. Сутність цього явища 
в тім, що в дефініції поняття виражені істотні ознаки термінованого класу предметів. 
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Синонімія розглядається як "неприйнятне" явище в термінології, оскільки кожне 
поняття повинне мати лише одну – точну назву, але термінологічні синонімічні ря-
ди продовжують поповнюютися за рахунок запозичень. Наразі ці процеси активі-
зуються фактично в усіх європейських мовах для яких англійська економічна тер-
мінологія виступає джерелом таких запозичень. Так, наприклад, в українській мові: 
reimburse "рамбурсувати (повертати борги)", prolongation "пролонгація (продов-
ження терміну чинності угоди)", appreciation "апреціація (підвищення валютного 
курсу") та ін. Названі лексеми тотожні за значенням і вживаються на позначення 
того самого поняття.  

Теоретики сучасного вчення про терміни наголошують на зловживанні терміно-
логією в сучасних наукових текстах, що виявляється в перенасиченні викладу ма-
лозрозумілими й зайвими термінами та неправдивим залученням термінів з інших 
наук.[Селігей, 53]. 

Стосовно фінансової термінології зазначимо, що вона в цілому переживає ті самі 
процеси, що й вся термінолексика. Активізація так званого "небажаного" явища 
зумовлена різкими змінами в реаліях сьогодення та, відповідно, інтенсивністю ста-
новлення термінологічної системи сучасної англійської мови. 

 
В статье рассматривается вопрос терминологической синонимии в финансовом дискурсе совре-

менного английского языка. Наличие терминов-синонимов воспринимается как реальность, которая 
отображает имманентные процессы развития этого дискурса .  

Ключевые слова: терминология, финансовая терминология, синоним, процессы синонимии.  
 
The paper deals with the issue of terminological synonymy at the backdrop of financial discourse of 

modern English. Terms-synonyms should be assumed as true to life facts of the language which reflect 
immanent processes of financial discourse development.  

Key words: terminology, financial terminology, synonym, processes of synonymy. 
 

Література: 
1. Авербух К.Я. Терминологическая вариантность / К.Я. Авербух // Вопросы языкознания, 1986.  

– № 6. – C. 38-50. 
2. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах: [Учеб. пособие для 

студентов филол. спец. вузов] / Б.Н. Головин, Р.Ю. Кобрин. – М.: Высшая школа, 1987. 
3. Гринев С.В. Введение в терминоведение / С.В. Гринев. – М.: Московский Лицей, 1993. 
4. Д'яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістич-

ні аспекти / А.С. Д'яков, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько. – К.: КМ Academia, 2000. – 218 с. 
5. Єрмоленко С.Я., Єрмоленко В.І. Бізнес-Словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кре-

дити. Англо-укр. / С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко. – К.: Школа, 2002. – 720 с. 
6. Канделаки Т.Л. Семантика и мотивированность терминов / Т. Л. Канделами. – М: Наука, 1977. 

– 168 с. 
7. Коваль А.П. Синоніміка в термінології / А.П. Коваль // Дослідження з лексикології й лексико-

графії. – К.: Наук. думка, 1965. 
8. Лотте Д.С. Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения научно-технических 

терминов / Д.С. Лотте. – М.: Изд-во АН СССР, 1941.  
9. Селігей П.О. Сучасне термінотворення: симптоми та синдроми / П.О. Селігей // Мовознавство, 

2007. – №3. – С.48-60. 
10. Циткина Ф.А. Терминология и перевод (к основам сопоставительного терминоведения): [мо-

нография ] / Ф.А. Циткина. – Львов: Вища школа, 1988. – 156 с. 



УДК 811.521 
 
СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛОВОТВІРНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕРМІНІВ  

(на матеріалі сучасної японської юридичної термінології) 
 

Комарницька Тамара Костянтинівна, 
асп. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
У статті розглядаються типові способи термінотворення у японській терміносистемі права. За 

допомогою методу статистичного аналізу доведено, що найхарактернішим способом є коренескла-
дання як один із типів морфологічного термінотворення, а також синтаксичний спосіб. Окрім цього 
представлені типові моделі, за якими здійснюється термінотворення у японській мові. 
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Необхідність цілісного опису спеціальних мовних одиниць, якими є терміни, 

зумовлена стрімким розвитком термінологій різних сфер знань та нерозривним 
зв'язком науки з її особливою мовою. Проблемною лишається відсутність цілісного 
представлення типових способів термінотворення у сучасній японській мові, зок-
рема на матеріалі терміносистеми права, що, на нашу думку, справляє негативний 
вплив не лише на термінологію як розділ лексикології, а й на спеціальну фахову 
мову юриспруденції. У зв'язку з цим вважаємо нашу роботу актуальною. Об'єк-
том дослідження є похідні за структурою юридичні терміни японської мови зага-
льною кількістю 3657 одиниць, відібрані нами зі спеціалізованих юридичних слов-
ників [17, 18]. Предметом дослідження є структурні характеристики словотвірних 
моделей правничих термінів сучасної японської мови. Мета дослідження полягає у 
виявленні найтиповіших моделей термінотворення у сучасній японській мові, а та-
кож у цілісному описі морфологічного та синтаксичного способів термінотворення 
на матеріалі терміносистеми права у японській мові. Для досягнення мети ми ста-
вимо такі завдання: встановити найпоширеніші способи термінотворення у япон-
ській юридичній термінології, охарактеризувати найтиповіші моделі, за якими від-
бувається морфологічне та синтаксичне термінотворення у межах терміносистеми 
права у японській мові. Мета та завдання роботи визначили вибір таких методів 
дослідження: метод лінгвістичного опису та елементи статистичного аналізу. Нау-
кова новизна дослідження полягає у першому у вітчизняній японістиці комплекс-
ному представленні словотвірних моделей японських юридичних термінів та у 
встановленні найпродуктивніших способів термінотворення на матеріалі терміно-
логії права у сучасній японській мові. 

Як відомо, словотворча структура являє собою будівельні елементи слова, з'єднані 
у певній послідовності, та різні комбінації словотворчих морфем [Силин 1992, 4]. Ми 
виходимо з того, що "всі терміни утворюються за допомогою тих чи інших слово-
творчих засобів, переважна більшість яких слугує не лише для термінологічного 
словотворення, а й для утворення слів загальнонаціональної мови" [Нікітіна 1978, 
9], проте водночас "для термінотворення характерне логіко-понятійне спрямування, 
тому процес термінологічного словотворення перебуває у тісній взаємозалежності з 
класифікацією понять" [Склад і структура… 1984, 131], і через це у термінотворен-
ні є немало відмінних якостей, поява яких диктується потребами розвитку спеціа-
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льної термінологічної лексики (створення власне термінологічних словотвірних 
афіксів, кількісна безмежність складання компонентів тощо) [Даниленко 1972, 20]. 

За словотворчим критерієм терміни здебільшого поділяють на терміни-слова 
(непохідні, похідні, складні, складноскорочені) та терміни-словосполучення, серед 
яких виділяються невільні словосполучення та фразеологізми [Склад і структура… 
1984, 110; Москаленко 1965, 172; Даниленко, Скворцов 1983, 91]. Однак ми, беручи 
до уваги специфіку японського термінотворення, у якому спостерігаються "об'єд-
нання іменників у єдині мовленнєві комплекси" [Пашковский 1963, 5], пропонуємо, 
послуговуючись термінологією О. Пашковського, виділяти окремо третю групу те-
рмінів-словозчеплень, які фактично відповідають термінам-складним словам у єв-
ропейських мовах, проте у японській мові характеризуються поєднанням у собі 
ознак складних слів та словосполучень [Пашковский 1963, 7-10]. Отже, на матеріа-
лі японської мови вважаємо за можливе розрізняти: 

 терміни-слова (непохідні, похідні); 
 терміни-словозчеплення, серед яких розрізняються як повні, так і складно-

скорочені варіанти; 
 терміни-словосполучення (із сурядним чи підрядним зв'язком). 

Відомо, що у будь-якій термінології більшість термінів становлять іменники 
[Даниленко 1972, 8; Сергевнина 1982, 48; Склад і структура… 1984, 150; Шевчук 
1983, 11], і японська юридична термінологія не є винятком; окрім цього, як свідчать 
наші спостереження, абсолютну більшість правничих термінів у японській мові 
становлять коренескладні одиниці (канґо), утворені із запозичених китайських еле-
ментів [Комарницька 2009, 119], тому вважаємо виправданим надання переваги 
коренескладним термінам-іменникам при виявленні структурних характеристик 
японських правничих термінів. 

Нижче ми розглянемо способи термінотворення, характерні для терміносистеми 
права у сучасній японській мові, відзначивши найпродуктивніші. 

І. Морфологічний спосіб термінотворення. 
Відповідно до результатів нашого статистичного аналізу кількість юридичних 

термінів японської мови, утворених за допомогою морфологічного способу, стано-
вить 2549 одиниць (69,7 % від загальної кількості термінів, що послугували нам за 
об'єкт дослідження). Як відомо, у межах цього способу розрізняються афіксальний 
(суфіксальний, префіксальний, префіксально-суфіксальний способи), основоскла-
дання, словоскладання (коренескладання у японській мові) та абревіація. Наші спо-
стереження показують, що у межах морфологічного способу найпродуктивнішим 
способом термінотворення є коренескладання, тому вважаємо за доцільне зупини-
тися спершу на ньому. 

1. Коренескладанням (словоскладанням, композицією) утворюються юридичні 
терміни-канґо типу словозчеплень [Фельдман 1960, 26; Лаврентьев 1963, 35]. Схо-
дознавці вказують на те, що словозчеплення як спосіб тісного об'єднання самостій-
них слів є поширеним та характерним явищем сучасної японської мови; складові 
частини словозчеплень з'єднуються одна з одною безпосередньо, без допомоги син-
таксем, і тому словозчеплення мають вигляд єдиних, граматично цільнооформле-
них комплексів; представлені такі одиниці зазвичай двома іменниками, при цьому 
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абсолютна більшість словозчеплень складається з іменників, китайських за корене-
вим складом (канґо); особливістю ж термінологічних словозчеплень є те, що вони є 
стійкими та нерозривними у мовленні, а за роллю та місцем у мові прирівнюються 
до однослівних термінів і належать до лексики [Пашковский 1963, 7-31]. 

Отже, коренескладання, у результаті якого творяться словозчеплення, є особли-
вим способом синхронічного словотвору, що зближується зі словоскладанням. 

Згідно з результатами аналізу об'єкту нашого дослідження частка термінів-
словозчеплень, утворених у результаті коренескладання, становить 1872 одиниці, 
або ж 51,2 % від загальної кількості усього масиву похідних юридичних термінів 
(чи 73,4 % у межах множини термінів, утворених морфологічним способом), при 
цьому наявні словозчеплення, що складаються з двох, трьох, чотирьох та більше 
слів-компонентів. Наведемо кілька прикладів подібних одиниць: ісіхьо:дзі – воле-
виявлення (від: ісі – воля, прагнення; хьо:дзі – вираження, виявлення); ті-
хо:ко:кьо:дантай – органи місцевого самоврядування (від: тіхо: – місцевість, ра-
йон; ко:кьо: – громадськість, спільнота; дантай – орган, організація); найкакуфу-
сіннінкецуґі – резолюція недовіри Кабінетові (від: найкаку – Кабінет, уряд; фусіннін 
– недовіра; кецуґі – рішення, резолюція). 

2. Продуктивність решти типів морфологічного способу термінотворення, як 
свідчать вказані нами вище цифри, є незначною. Розглянемо афіксальний спосіб 
термінотворення. Оскільки ядро правничої термінології японської мови становлять 
одиниці канґо, саме вони стають основою для афіксального словотвору. До канґо, 
як правило, приєднуються словотворчі афікси також китайського походження 
[Фельдман 1960, 26], у результаті чого твориться термін моделі "іменник типу кан-
ґо (слово / словозчеплення) + афікс / 2 афікси". 

У межах суфіксального способу продуктивним є такі суфікси: -ся, -нін, -ін, -кан 
на позначення особи (сайму – борг, саймуся – боржник; даірі – представлення, даі-
рінін – представник; сайбан – суд, сайбанкан – суддя); -кен на позначення права на 
виражене мотивуючою основою поняття (дзіей – самооборона, дзіейкен – право на 
самооборону); -хо: на позначення відповідного закону (кей – покарання, кейхо: – 
Кримінальний кодекс); -дзай та -хан на позначення злочину (ікі – покидання напри-
зволяще, ікідзай – злочин ненадання допомоги особі, що за віком чи станом здоро-
в'я її потребує; касіцу – недбалість, касіцухан – злочин, вчинений через недбалість); 
-кей на позначення покарання (сі – смерть, сікей – смертна кара); -сюґі для узагаль-
нення та абстрагування (сякай – соціум, сякайсюґі – соціалізм); -ка, який має зна-
чення опредеченої дії (мінсю – демократичний, мінсюка – демократизація); -текі, за 
допомогою якого від іменників утворюються відповідні прикметники (хо:ріцу – за-
кон, хо:ріцутекі – законний). 

За допомогою префіксального способу здебільшого творяться терміни, що всту-
пають в антонімічні зв'язки з вихідними одиницями. Так, префікси хі-, му-, фу-, мі- 
вказують на відсутність ознаки, вираженої мотивуючою основою. Найпродуктив-
нішим є префікс фу-: за його допомогою творяться терміни, виражені словами (са-
куі діяльність, фусакуі бездіяльність) та словозчепленнями (какутейкіґен встанов-
лений термін, фукакутейкіґен невстановлений термін); префікси му- й хі- вжива-
ються при творенні антонімічних термінів-словозчеплень (касіцусекінінсюґі прин-
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цип притягнення до відповідальності за недбалість, мукасіцусекінінсюґі принцип 
непритягнення до відповідальності за недбалість; тенкейкейяку регламентована 
угода, хітенкейкейяку нерегламентована угода); за допомогою префіксу мі- тво-
ряться антонімічні терміни, виражені словами (сейненся – повнолітній, місейненся – 
неповнолітній). На противагу значенню "суб'єкт дії" використовується модель з 
префіксом хі- (омофонічним до вказаного вище) зі значенням "об'єкт дії": хокенся – 
страхувальник, хіхокенся – застрахована особа. Префікси дзю:-, кей-, ко- вказують 
на ступінь якості, вираженої мотивуючою основою: касіцу – недбалість, дзю:касіцу 
– недбалість, що спричинила тяжкі наслідки; кейкасіцу – недбалість, що не спричи-
нилася до тяжких наслідків; сьо:нін – підприємець, косьо:нін – малий підприємець. 

За допомогою префіксально-суфіксального способу творяться передусім терміни-
слова, напр., хіхо:ріцутекі – незаконний (хо:ріцу – закон, префікс хі- та суфікс -текі), 
хісо:дзокунін – спадкодавець (со:дзоку – успадкування, префікс хі-, суфікс -нін). 

3. Основоскладанням утворюються складні одиниці ваґо (утворені з власне япон-
ських елементів), а також змішані [Фельдман 1960, 26]. Оскільки за нашими спосте-
реженнями кількість таких одиниць незначна (близько 8 % від усього складу юриди-
чних термінів японської мови [Комарницька 2009, 119]), то природно, що й основос-
кладання не є продуктивним способом термінотворення у японській мові. За допомо-
гою цього способу утворені, наприклад, такі терміни: ііватасі – вирок (форма дієсло-
ва іу – говорити, форма дієслова ватасу – давати), урінусі – продавець (форма дієсло-
ва уріру – продавати, нусі – власник), мо:сітате – свідчення (форма дієслова мо:су – 
говорити, форма дієслова татеру – встановлювати). Такі одиниці складаються, як 
правило, з двох компонентів, виражених дієслівними формами чи іменниками. 

4. Абревіацію, як відзначають лінгвісти, спричинює поширення складних, бага-
токомпонентних найменувань у термінології [Ицкович 1972, 88]. Суть абревіації, як 
відомо, полягає у тому, що в одне слово об'єднуються частини двох або більше слів 
[Склад і структура… 1984, 167], при цьому абревіатурне "скорочення" терміна є 
однією з провідних тенденцій у сучасному творенні термінологічних номінацій 
[Южакова 2009, 15].  

Абревіація у японській мові полягає в утворенні нових слів шляхом скорочення 
слів чи словосполучень [Лаврентьев 1963, 35]. Особливо поширеною у шарі лекси-
ки канґо є абревіація словозчеплень, наслідком якої є двоморфемні, рідше – тримо-
рфемні абревіатури [Лавреньтев 1963, 37-38], при цьому випадати можуть різні ча-
стини членів словозчеплення: кейдзісосьо: – кейсо (кримінальний процес), найкаку-
кайґі – какуґі (засідання Кабінету), сайко:сайбансьо – сайко:сай (Верховний Суд). 

ІІ. Другим за продуктивністю способом термінотворення у японській мові після 
морфологічного є синтаксичний спосіб, за допомогою якого творяться терміни-
словосполучення, які є багатокомпонентними, окремо оформленими, семантично 
цілісними сполученнями, утвореними шляхом поєднання двох, трьох і більше еле-
ментів [Ткачева 1987, 27]. Такі одиниці є концептуально цілісними, "уподібнюють-
ся до слова, набираючи ознак, властивих номінативній одиниці мови" [Склад і 
структура… 1984, 146], оскільки "передають своїм спільним значенням одне понят-
тя, яке не може бути розчленоване на два поняття, що мають ту саму предметну 
співвіднесеність" [Овчаренко 1968, 13]. 
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Кількість зафіксованих у нашій джерельній базі японських юридичних термінів, 
утворених синтаксичним способом, становить 1108 одиниць, тобто 30,3 % від зага-
льної кількості. Юридичні терміни-словосполучення у японській мові утворюються 
здебільшого з двох іменників, при цьому терміни-словосполучення піддаються кла-
сифікації на основі граматичних зв'язків, що спостерігаються між компонентами сло-
восполучення. Як нам відомо, останні вступають у сурядний або підрядний зв'язок. 
За допомогою методу статистичного аналізу, яким ми послуговуємося у цьому дослі-
дженні, встановлюємо, що кількість словосполучень із підрядним зв'язком становить 
абсолютну більшість серед термінів-словосполучень (1057 одиниць, або 95,4 % від 
загальної кількості термінів-словосполучень). Найтиповішою моделлю таких термі-
нів-словосполучень є модель "іменник + показник родового відмінку но + іменник", 
де перший компонент завдяки додаванню до нього частки-показника родового відмі-
нку но виконує функцію додатка (хьо:ґен но дзію: – свобода слова). Окрім цього на-
явні також словосполучення підрядного типу, іменникові компоненти яких з'єднані 
складними сполучниками ні кан суру (кейсо:буцу ні кан суру карісьо:бун – тимчасове 
розпорядження на майно-предмет судового спору), ні тай суру (сеймей ні тай суру 
цумі – злочин проти життя), ні йору (ханкецу ні йору то:кі – реєстрація за рішенням 
суду) тощо. Рідше зустрічається модель словосполучення, у якому перший (залеж-
ний) компонент виражений прикметником: дзінсокуна сайбан – негайний суд. 

Іменники-компоненти словосполучення із сурядним зв'язком з'єднуються здебіль-
шого єднальним сполучником то (сьо:нін то сьо:нінко:і – суб'єкти підприємницької 
діяльності та підприємницька діяльність), а також розділовим сполучником матава 
(маекінбарай матава ґайсанбарай – аванс або сплата за приблизним кошторисом). 

Отже, вище ми стисло розглянули морфологічний та синтаксичний способи тер-
мінотворення у юридичній термінології японської мови. За допомогою методу ста-
тистичного аналізу ми встановили, що найпродуктивнішим способом термінотво-
рення є коренескладання (за його допомогою утворено 51,2 % похідних термінів, 
зафіксованих у нашій джерельній базі). Також продуктивним себе виявив синтак-
сичний спосіб (30,3 %), за допомогою якого творяться передусім підрядні терміни-
словосполучення. Це свідчить про надання переваги у термінотворенні японської 
мови вмотивованим одиницям. Окрім цього ми виявили словотворчі моделі, прита-
манні юридичній термінології сучасної японської мови. Вважаємо, що у подальших 
дослідженнях варто зосередити свою увагу також на встановленні співвідношення 
непохідних та похідних юридичних термінів японської мови і взаємозалежності 
структури та семантики таких одиниць, а також на докладному описі лексико-
семантичного способу термінотворення у японській мові. 

 
В статье рассматриваются типичные способы терминообразования в японской юридической 

терминологии. С помощью метода статистического анализа доказано, что самым характерным 
способом является корнесложение как один из типов морфологического терминообразования, а та-
кже синтаксический способ. Кроме этого представлены типичные модели терминообразования в 
японском языке. 

Ключевые слова: юридический термин, морфологический способ терминообразования, синтакси-
ческий способ терминообразования, корнесложение, термин-канго, термин-словосцепление, термин-
словосочетание. 
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This article deals with typical ways of term formation in Japanese law terminology, which according to 
the method of statistic analysis are root-composing; syntactic way of term formation is spread as well. 
Typical models of term formation in Japanese are also represented. 

Key words: law term, morphological way of term formation, syntactic way of term formation, root-
composing, term-kango, term-word-cohesion, term-word-combination. 
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У статті називаються основні лінгвістичні парадигми й констатується, що друга за часом з'яви 

й тривалістю компаративна стала особливо значимою у формуванні когнітивної лінгвістики. 
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Дана розвідка підготовлена автором, який уже кілька років розробляє дисципліну, 

що присвячена аналізу лінгвістичних парадигм. Названий курс стає продовженням і 
поглибленням розділу загального мовознавства, присвяченого історії мовознавства. 

У розвідці базуємось на положенні про науку як конструюючу силу взаємодії 
людини з природою. Це можливо за умови глибокого пізнання закономірностей 
названої взаємодії. Призначення науки у цілому і будь-якої її галузі у кожен даний 
період – визначити перспективи та ймовірні результати у сучасних умовах, як пра-
вило, завжди за недостатньої кількості осмислених явищ.  

Неопозитивістична фактично методика вивчення мовних явищ В.А. Широковим 
в україністиці – це підсвідоме індуктивне виявлення мозаїки окремих елементів 
цілісної системи української мови у вигляді художньої картини світу. На морфем-
ному й словотвірному рівнях це здійснила К.Є. Карпіловська. Такі дослідження 
надзвичайно цінні, але вони збивають з основного напрямку представників фунда-
ментального мовознавства.  

Будь-яка наука, як і все у безкінечному Всесвіті, постає дискретно. Дає можли-
вість зрозуміти логічність з'яви і сутність лінгвістичної парадигми підручник із за-
гального мовознавства О.О. Селіванової [Селіванова 2008]. Таким чином, у мово-
знавстві мова заходить про лінгвістичну парадигму. 

Сучасна лінгвістична парадигма – наслідок еволюції усіх попередніх парадигм. 
Друга за часом функціонування і за значимістю – компаративна. 

Україністика порівняно багата на компаративістичні студії, успадковані від віт-
чизняних попередників. Серед сучасних дослідників помітне місце посідає лінгвіс-
тичний доробок професора Ф.О. Нікітіної.  

Нечленоване, недиференційоване понаддвохтисячне щодо тривалості описове 
мовознавство поступилося компаративізму. Аналіз мовних явищ небачено збагати-
вся, бо розширився в аспектах ареальному й діахронічному (історичному) при все 
ще нечіткому розмежуванні категорій форми та змісту. Превалюючим став все ж 
діахронічний аспект. Дослідження мови спрямовується на, так би мовити, макро-
аналіз мовних явищ. Підсвідомо описове мовознавство підсумувало свій розвиток 
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класичною суто лінгвістичною категоризацією системи мови на основі давньогре-
цької й латинської мовознавчої термінології у теорії й сформуванням буквено-
звукового варіанта писемної мови. Не дивно, що усвідомлено по-науковому розв'я-
зується проблематика теорії й практики мовознавства на сучасному етапі зусилля-
ми мовознавців-когнітивістів, але те саме стало підсумком попередньої еволюції 
усього європейського й світового мовознавства. 

Незважаючи на, здавалося б, нині визначену тенденцію усвідомлено бачити кін-
цеву мету теоретичного дослідження мовних явищ комплексно й системно й розв'я-
зку прикладної проблеми – вирішення теорії й практики автоматичного перекладу 
створенням мобільного перекладача, слід констатувати й далі паралельне викорис-
тання методик когнітивної й описової, компаративної та інших парадигм. 

Століття повноправного функціонування історичного підходу логічно поступи-
лося синхронічній абсолютизації лінгвістичного структуралізму з домінантизацією 
мікроструктурного аналізу при зосередженні уваги дослідників на формі (виражен-
ні). Виявлені мінімальні одиниці субстанції (у фонології – розрізнювальні ознаки, а 
у семасіології – семи) на мікроструктурному рівні доповнюються граматичними й 
лексичними парадигмами (категоріями, лексико-семантичними полями) на мегаст-
руктурному й моделями світу – на макроструктурному. 

Функціональна лінгвістика орієнтує дослідника мови на вивчення структурно 
визначених мовних одиниць в аспекті змісту. У ній, як і в структурній лінгвістиці, 
не ставиться питання про причини зміни мовних явищ, а значить про закономірнос-
ті будови й функціонування їх. Функціональна лінгвістика опирається на здобутки 
вивчення граматичної системи мови описового й порівняльно-історичного мово-
знавства. Усі названі напрямки компаративізму (натуралізм, психологізм, соціоло-
гізм) уже на підході до сформування когнітивної лінгвістики через проміжні галузі 
(етно-, психо- тощо, соціолінгвістику) постали уже названими лінгвістичними па-
радигмами на чолі з когнітивною. 

Компаративістика ще раніше у процесі формування своєї теорії послідовно звер-
талася до вже встановлених закономірностей у біології, психології, соціології і, на-
решті, у молодограматизмі зосередилася на неопозитивістичній абсолютизації по-
шуку уже названих закономірностей функціонування (розвитку) субстанціональних 
одиниць основних підсистем. Спробами реконструкції праслов'янської й праіндоє-
вропейської (нарешті, прамови прамов) вона актуалізувала виявлення внутрішньо-
мовних закономірностей, що не менш важливо, ніж підготовка самих граматик та 
етимологічних словників індоєвропейської та інших сімей мов. До речі, вони потрі-
бні не лише компаративістам, але й функціоналістам та когнітивістам. До речі, саме 
на етапі молодограматизму чи не вперше стало йтися про закони розвитку мови: у 
фонетиці – звукового закону, у морфології – закону аналогії, у лексикології – запо-
зичень у процесі контактування мов. Дійсно, компаративістика на макроструктур-
ному рівні в історико-ареальному аспекті започаткувала усвідомлене оперування 
мовними фактами й спробами визначення їх закономірностей у фонетиці у вигляді 
звукових законів, у морфології – у вигляді аналогій, у лексикології – за допомогою 
аналізу запозичень у процесі постійних схрещень. Не викликає сумніву, що моло-
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дограматична абсолютизація внутрішньомовних закономірностей була сприйнята й 
гіперболізована лінгвістичним структуралізмом лише синхронічно. 

Новий етап у мовознавстві, асоційований з аналізом мов індіанців, у лінгвістиці 
був повторений постанням сучасного американського дескриптивізму у супроводі 
антропологічної лінгвістики як варіанта європейського компаративізму, на основі 
аналізу синтаксичних структур у конкретній ситуації у вигляді комплексних фреймів 
як синтагматичних одиниць. Розпочате дослідження індіанських мов реалізовується 
аналізом мовно-позамовних компонентів у їх єдності. Зрозумілим був посилений ін-
терес північноамериканських структуралістів саме до синтаксичних одиниць мови 
аборигенів-мовців у конкретній ситуації мовлення. Адже американський дескрипти-
візм постав на основі аналізу безписемних (з втраченою писемністю) мов індіанців. 
Компаративні принципи, вироблені на основі дослідження індоєвропейських мов, 
стосовно безписемних мов виявилися непридатними. Актуальним стали етнолінгвіс-
тика, що оформилася теорією лінгвістичної відносності, та зіставне вивчення окре-
мих індіанських мов з європейськими, зокрема англійським стандартом.  

Надзусилля уже названих американських структуралістів у пошуках цього вихо-
ду через генеративізм реалізувалися у теорії й практиці когнітивної лінгвістики. 

Отже, пошук закономірностей будови й функціонування мовних явищ як нас-
лідку причиново зумовлених взаємодією суб'єкта-людини з природним середови-
щем закономірностей когнітивною лінгвістикою підготовлений усією еволюцією 
лінгвістичних парадигм. Ознайомлення з історією мовознавства засвідчує, що сфо-
рмування і зміни лінгвістичних парадигм були зумовлені напівусвідомленням спів-
відношення майбутніх потреб і сучасних можливостей їх реалізації, напівусвідом-
леного зв'язку внутрішньомовних та позамовних чинників. 

У кожної з лінгвістичних парадигм свій науковий категоріальний апарат і свій 
набір методів та прийомів дослідження мови у структурному і функціональному 
аспектах. Структура мовної системи зумовлює її функціонування, а функціонуван-
ня – структуру. 

Усе вищезазначене пояснює еволюцію мовознавства з виділенням у ньому кла-
сичного періоду, підсумованого оформленням буквено-звукового письма, і сучас-
ного, завершуваного сформуванням когнітивної парадигми в аспекті теоретичному, 
а прикладному – сподіваним розв'язком проблеми автоматичного перекладу, що 
реалізується створенням мобільного перекладача. 

Під цим кутом зору цілком погоджуємось з визначною російською лінгвісткою 
Н. Ю. Шведовою, яка, проголошуючи визнання рівноцінності парадигм з усім їх 
операціонально-дослідницьким апаратом, вказує на потребу "адекватного відобра-
ження мовного стану, строгості й несуперечливості опису" [Шведова 2005, 27]. 

Нехтування еволюцією парадигм автор розвідки засвідчує як у випадку обіцяно-
го розв'язку проблеми автоматичного перекладу групою молодих учених І. О. Ме-
льчука або знову ж таки обіцянки Ю. М. Караулова укласти автоматизований тема-
тичний тлумачний словник. 

Під цим кутом зору стає очевидною значимість концепції кожного мовознавця, 
як і потреба виділення кожної окремої лінгвістичної парадигми в історії мовознавс-
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тва, нарешті, відсутність на сучасному етапі у мовознавстві теоретиків-
фундаменталістів не лише в україністиці чи русистиці, але і європейському мово-
знавстві. І тому зрозумілою, але наївною постає поспішна спроба МОН України 
підтягти рівень науковців держави до європейських лише утворенням науково-
дослідницьких університетів. Видається, оптимальніше це розв'язується у Російсь-
кій Федерації, де виділяються федеральні університети. 

 
В статье называются основные лингвистические парадигмы и констатируется, что вторая по 

времени появления и продолжительности компаративистика стала особенно значимой при форми-
ровании когнитивной лингвистики. 

Ключевые слова: парадигма, компаративизм, когнитивная лингвистика, описательное языкознание. 
 
This article observes the major linguistic paradigms and establishes the comparative linguistics, the 

second in the time of arising and duration being very important in the cognitive linguistics' formation. 
Key words: paradigm, comparative linguistics, cognitive linguistics, descriptive linguistics. 
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Актуальность анализируемой в статье проблемы обусловлена тем, что протекающие в мире 
процессы глобализации вызывают ответную реакцию, проявляющуюся в росте этнического самосоз-
нания народов. Взаимная адаптация различных культурных традиций и выработка рекомендаций по 
бесконфликтному их сосуществованию предполагает знание особенностей менталитета всех поте-
нциальных участников межкультурной коммуникации. Анализ языковых феноменов – один из объек-
тивных источников информации о особенностях менталитета его носителей. Новизна работы за-
ключается в том, что объектом описания явился один из основных языков коренного населения зоны 
Анд – язык кечуа. Анализ внутренней формы слов языка кечуа и их этнолигвистическая интерпрета-
ция до сих пор, насколько нам известно, целенаправленно не проводились.  

Ключевые слова: внутренняя форма слова; андское мировидение; специфика национальной образ-
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Мир имел свой детский возраст и, когда был ребёнком,  

говорил, понимал и думал как дитя... Этот  
детский характер языка составляет признак правды... 

Макс Мюллер 
 
Мировидение народа выкристаллизовывается благодаря накапливаемому опыту, 

воспринятому культурой, но данный опыт не может быть осмыслен вне языка. Дру-
гими словами, мы не можем проникнуть в тайны миросозерцания индейцев кечуа и 
аймара, не будучи знакомы с их языками. Именно язык является своеобразным пе-
редатчиком всей суммы знаний и представлений о мире, накопленных народом. 
Поэтому исследования языков, хранящих коллективную память народа, позволяют 
обнаружить некоторые особенности мышления жителей Анд.  

В лингвистике термин "внутренняя форма" используют применительно к слову, 
подразумевая под ним "признак, положенный в основу номинации при образовании 
нового лексического значения слова. Внутренняя форма слова мотивирует звуко-
вой облик слова, указывает на причину, по которой данное значение оказалось вы-
раженным именно данным сочетанием звуков"1. Мы возьмём на себя смелость ра-
сширительного использования этого термина, применяя его не только к лексике, но 
и к языку в целом. Нам кажется, что в тех случаях, когда в том или ином языке чис-
ло номинаций с прозрачной внутренней формой очень велико, весь строй языка 
"пропитывается" этой самой системой образов. Специфические модели метафори-
ческих переносов, которые используются при образовании семантически мотиви-
рованных обозначений, придают всему языку совершенно особенную экспрессив-
ную окрашенность, создают уникальную систему коннотативных связей. По этой 
причине, и именно в этом смысле, мы считаем допустимым говорить о внутренней 
форме того или иного языка в целом. Знакомство с каждой из подсистем языка мо-
                                                 
1 Лингвистический энциклопедический словарь / Главный редактор В.Н. Ярцева. – М.: Советская эн-
циклопедия, 1990. – С. 85. 
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жет дать этнолингвисту ценную информацию о складе мышления носителей языка, 
характере их образного восприятия мира.  

Собирая и анализируя материал для экспериментального учебного пособия по 
языку и культуре кечуа2, мы сделали достаточно большое количество очень интере-
сных, с нашей точки зрения, наблюдений, часть из которых мы хотели бы предста-
вить в данной статье. Но прежде – небольшая информационная справка о языке ке-
чуа. Типологически он относится к языкам агглютинирующего типа (подобно япо-
нскому, узбекскому, грузинскому). В языках этого типа к основе слова последова-
тельно "приклеиваются" аффиксы, каждый из которых имеет только одно грамма-
тическое или словообразовательное значение, например: wasi = дом (им.п., ед.ч.); 
wasikuna = дома (им.п., мн.ч.); wasipi = в доме (пр.п., ед.ч.); wasikunapi = в домах 
(пр.п., мн.ч.); wasikunaman = к домам (д.п., мн.ч.); wasikunamanta = из домов (р.п., 
мн. ч.); wasikunayoq = имеющий дома; wasikunannaq = не имеющий домов. Язык 
имеет категории числа и падежа существительных, прилагательных и местоимений, 
но не имеет категории рода. 

Для удобства восприятия читателем разнородных лингвистических фактов мы 
сочли уместным отобранные феномены пронумеровать. 

1. Мышление древних инков можно смело охарактеризовать как мистическое 
мышление, неотъемлемым качеством которого у всех народов является анимисти-
ческое и антропоморфное восприятие мира, т.е. одушевление всех элементов при-
роды и придание силам природы облика животных или человека. Несмотря на это, 
отличительной чертой языка кечуа является факт отсутствия грамматической 
категории рода, при этом не только неодушевлённые предметы не имеют отнесён-
ности к роду, но и местоимения третьего лица не дифференцируют по полу называ-
емых людей, pay – это может быть и он, и она. Некоторые лингвисты (в том числе и 
автор этой статьи) интерпретируют сохранившуюся в языках категорию граммати-
ческого рода как "окаменевшие отпечатки" образного антропоморфного восприя-
тия мира сознанием древних людей, когда любой предмет или явление могли ассо-
циироваться с мужским или женским началом. Анимистическое восприятие мира 
не обязательно находит отражение в формах языка, и лучший тому пример – китай-
ский язык. Движущей силой всего сущего в мире, по мнению древнекитайских на-
турфилософов, является взаимодействие двух начал: мужского ян и женского инь. 
Они в разных пропорциях присутствуют во всех элементах природы. Но такое при-
стальное внимание к делению всего сущего в мире на "мужское" и "женское" не 
нашло отражения в языковой системе, китайский язык не имеет категории рода. 
Правда, здесь имеет место очень существенное обстоятельство: китайский язык 
типологически относится к так называемым аморфным (корневым, изолирующим, 
корнеизолирующим) языкам, практически не имеющим форм словоизменения (Ав-
густ Вильгельм Шлегель назвал такие языки "языками без грамматической струк-
туры"). Кечуа, в отличие от китайского, имеет чрезвычайно развитую систему сло-

                                                 
2 Корнилов О.А. Runa simi – язык инков. Экспериментальное учебное пособие по языку и культуре 
кечуа. – М., 2009. 
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воизменения, но при этом, что особенно удивительно, отсутствуют любые морфо-
логические средства даже для указания на пол живых организмов (есть только лек-
сическое средство – слово china, используемое для обозначения самки любого живо-
тного). Такая удивительная "родо-половая слепота" проявилась в некоторых именах, 
относящихся к тематической группе "родственные отношения": churi – это ребёнок 
(безотносительно к полу) отца, а wawa – это ребёнок (опять же безотносительно к 
полу) матери. Следовательно, одного и того же ребёнка по-разному называют мать и 
отец, для неё он wawa, а для него – churi. Наше языковое сознание делает акцент на 
поле ребёнка, а кечуанское – на его "принадлежности" одному из родителей. Это мо-
жно смело отнести к категории особенностей этнического мировосприятия. Кстати, 
именно эта особенность именования детей в кечуа позволила нам ответить на очень 
необычный вопрос, на который никто из специалистов по культуре коренных наро-
дов Южной Америки, к которым мы обращались, дать вразумительного ответа не 
смог. А вопрос был следующий: Какого пола в сознании индейцев кечуа олицетворе-
ние сил зла, именуемое ими supai и переводимое на русский, как демон, дьявол, са-
тана? Оказывается, женского. Но в самой форме слова на это ни что не указывает. 
А выяснить нам это удалось с помощью анализа одного из кечуанских ругательств 
(этнолингвист не должен упускать из сферы анализа и эту область лексики и фразео-
логии): Supaypa wawanka qamqa kanqi (Ты – дитё дьявола). Следовательно, для кечуа 
supai (дьявол) – это женщина, ибо только женщина имеет wawa.  

2. Другой выбранный нами феномен свидетельствует о такой черте менталитета 
индейцев кечуа, как уважительное отношение к пожилым людям. Если во многих язы-
ках прилагательное старый и глагол стареть можно использовать как по отношению 
к людям, так и по отношению к вещам и животным (и коннотации этих слов, как пра-
вило, отрицательные), то в кечуа, говоря о вещах, используют глаголы latapayay и 
maukay ("изнашиваться, терять свои качества"), а о людях (безотносительно к полу) 
говорят yuyaqyay, yuyaqyaruy, что буквально означает "умнеть, становиться более рас-
судительным". То есть смысл фразы "Ты постарел" в кечуа имеет очень политкоррек-
тную и комплиментарную форму выражения – "Ты стал более рассудительным". Про-
изводящей основой для этих глаголов служит существительное yuyaq, имеющее два 
значения: 1) тот, кто думает, размышляет; 2) старец, старик. Нюансы использования 
прилагательных и глаголов со значением "стареть" открыли нам ещё одну особенность 
менталитета потомков инков, а именно – определённый "мужской шовинизм". Приме-
нительно к мужчине уважительно говорят machu = старец (кстати, название культово-
го места инкской культуры руин Мачу Пикчу (Machu Pikchu) переводится "Старая Го-
ра", что свидетельствует о том, что горы у инков ассоциировались именно с мужским 
началом). Используемое по отношению к женщинам прилагательное paya имеет пре-
небрежительный оттенок и не может использоваться по отношению к мужчине, зато 
по отношению к самкам животного и к вещам – пожалуйста. 

3. Отличительной чертой кечуа можно считать тот факт, что у целого ряда впол-
не конкретных понятий обнаруживается огромное число синонимических средств 
языкового выражения. Бесспорно, что обилие синонимов сигнализирует о высокой 
степени значимости именуемого понятия или предмета в данном языковом сообще-
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стве. Неясным для нас пока остаются смысловые или стилистические различия (ес-
ли таковые имеются) между ними. Возможно, это просто лексические дублеты. 
Приведём лишь несколько примеров того, как коллективное сознание носителей 
кечуа для обозначения относительно простых, для стороннего наблюдателя, поня-
тий создало столь изобильные средства выражения: 

amuq, jolluq, kumi, pakra, takra, urwa, kapsu, chaki upa – бесплодный;  
anko, charcha, aranku, churu, ejo, kauti, tuju – тощий, долговязый, слабый, ху-

дой (всего в кечуа существует 24 (!) синонима для обозначения этого признака че-
ловека); 

atimpa, jale lale, wira, wirasapa, wirallaña, tita, rampu, miru, raqta, raku – тол-
стый, жирный, большой, объёмный; 

jella tullu, titi tullu, llasaq tullu, llasaq runa, weqlla, panjala, jaira, ekiku, weqta, 
talen, talku, pokres, yanawaqta, yaku tullu, ñañu tullu, miski llamkaq, titi runa, 
yana waqta – лентяй, праздный человек, бездельник ("вялые кости", "свинцовые 
кости", "тяжёлые кости", "тяжёлый человек", "водяные кости", "тонкие кости", "не-
доделанный работник"", "свинцовый человек", "чёрные бока");  

kumuikachaq runa, kumuikuq sonjo – униженный человек ("склонённый, на-
гнувшийся человек", "съёжившееся, затаившееся сердце"; помимо этих обозначе-
ний данной категории людей в кечуа есть ещё более десяти синонимов); 

chullunka, raju, rasu, riti, lasta, qhasa – снег, лёд; 
pampa, palta, palja, pampachisja, lasq'a – равнина; 
takra chakra, ranra chakra, rumi rumi chakra – каменистый участок земли; 
akapa, chiñi, pisi, okoruncha, mallwa, uchilla – маленький, мало, недостаточно; 
aymurai mita, pojoi mita, pojoi pacha, tipii pacha, aymurai pacha, kallchai pacha 

– время сбора урожая, страда; 
puta, mapa mama, urunku, wanjoiru, oironjo, yanasa, miski chuspi – пчела; 
yukis, yutu, pisjaka, chakwa, pichi sanka, yukiuq – куропатка; 
akalli, usnup, chunchul, chunchuli, wiqsa – пузо, брюхо; 
ataka, chanka, joichai, miskin, t'usu – нога от бедра до стопы; 
kukus, chaki mojo, pichuski, tutan – щиколотка; 
qasqu, jasjo, kimchu, oqllai, wiqsa – грудь; 
qhari kai, rani, penjai, verga, ullu – мужской половой орган; 
kachka, kallup, kallki, chakra chakra, ranra ranra, rumi, kallka – дорога, на ко-

торой много камней; 
istalla, wayaja, wayaka, piska, wallja, chara, pichanguira, sijra, ullti – традици-

онная для индейцев зоны Анд сумочка, в которой они носят листья коки; 
jechwa, jeswa, waskilla, waskacha, kechwa – верёвка из дрока; 
anaku, unku, unkucha, ukui pacha – рубашка; 
llanke, chapitu, chapla, ojota, sejoi, usuta, chaqlla – индейские сандалии; 
aruy, waikuy, wayiay, yanuy, yanukuy – готовить пищу; 
llachapa runa – оборванец (есть ещё около десятка синонимов). 
Интерпретировать удивительный для нас факт столь впечатляющего многообра-

зия именования таких, казалось бы "простых" реалий, как щиколотка, нога, куро-
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патка, каменистая дорога и т.п. мы предлагаем читателю. У нас есть версия, объя-
сняющая этот феномен, но в этой статье мы её представлять на суд научной общес-
твенности пока не будем. 

4. Концепт Пачакути (Pacha kuti) дал нам возможность акцентировать внимание 
ещё на одной крайне важной особенности мировосприятия жителей Анд. В кечуа 
есть выражения Pacha kuti nina и Lloqlla unu pacha kuti, которые переводятся как 
"Гибель мира в огне" и "Гибель мира в бурном потоке мутной воды = всемирный по-
топ". Следуя логике этих выражений, имя Девятого Инки Пачакутека мы должны 
были бы перевести как "Конец света". Однако здравый смысл нам подсказывает, что 
именовать так Инку, при котором Империя достигла своего наивысшего расцвета, 
было бы, по меньшей мере, странно. Основное значение глагола kutiy, получающего 
в двух приведённых выше сочетаниях значение "конец, гибель", – "возвращаться к 
своему началу". Секрет такого кажущегося несоответствия заключается в космого-
нических представлениях инков о том, что с течением времени в мире накапливается 
зло, нарушающее вселенскую гармонию и космическое равновесие. Когда наруше-
ние этой гармонии достигает своего критического уровня, происходит какой-либо 
очистительный катаклизм, кладущий конец одному этапу истории Земли и дающий 
начало этапу новому. Мир рождается заново. Погибая в огне или всемирном потопе, 
мир не достигает своего конца (как в религиозных представлениях западной культу-
рной традиции), а перерождается, восстанавливая утраченное космическое равнове-
сие. Поэтому гибель мира означает в то же время его новое рождение в своей изнача-
льной гармонии. Исходя из сказанного, имя Инки Пачакутека следует понимать не 
как "Несущий конец света", а как "Несущий рождение нового мира". 

5. Как известно, создатели теории "лингвистической относительности" Эдвард 
Сепир и Бенджамен Ли Уорф свои теоретические заключения строили на анализе 
языковых систем весьма экзотических с точки зрения носителей европейских язы-
ков, обосновывая это тем, что "быть может, наиболее продуктивный путь проник-
новения в суть наших мыслительных процессов... состоит в обращении к серьёзно-
му исследованию экзотических способов выражения"3. Анализируя языки североа-
мериканских индейцев навахо, чиппева, квакиутль, нутка, хоппи, они доказывали 
относительность форм человеческого мышления, которые, в свою очередь задаются 
формами языка. Одним из наиболее впечатляющих фактов, которые привёл Сепир, 
было слияние в некоторых индейских языках субъекта действия и самого действия 
в одну словоформу, в которой корневая морфема номинативного характера (дом, 
камень) дополнялась морфологическими показателями, характерными для глаго-
лов. В результате образовывались словоформы, объединяющие в себе семантику и 
субъекта действия, и самого действия, им производимого. Не "камень падает", "дом 
стоит", а "камнит вниз", "домит" и т.п. Кстати, в русском языке такие примеры 
есть: дождь идёт = дождит. Правда, стоит заметить, что "предметность" дождя 
весьма условна в сравнении с камнем или домом. Аналогичное явление описывал и 
Б. Уорф в языке индейцев нутка (о-в Ванкувер), в котором, по его словам, "все сло-

                                                 
3 Эдвард Сепир. Грамматист и его язык // Языки как образ мира. – М.; СПб., 2003. – С. 152. 



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 394

ва показались бы нам глаголами, но в действительности там нет ни класса I, ни кла-
сса II; перед нами как бы монистический взгляд на природу, который порождает 
только один класс слов для всех явлений... Эти слова представляются нам похожи-
ми на глаголы потому, что у них есть флексии, передающие различные оттенки 
длительности и времени, так что суффиксы слова, обозначающего "дом", придают 
ему значения "давно существующий дом", "временный дом", "будущий дом", "дом, 
который раньше был", "то, что начало быть домом" и т.п."4. 

Когда мы анализировали морфологическую систему языка кечуа, то сразу вспомни-
ли именно о сепировском "камнит" и уорфовских "домит давно", "домит недавно", "то, 
что начало быть домом", "дом, который был раньше". Оказалось, что в кечуа возможно 
присоединение к именным корням глагольных (по своей семантике) аффиксов. Следс-
твием этой особенности языка кечуа явилась трудность (а иногда и практическая нево-
зможность) передать средствами русского языка значение огромного числа кечуанских 
словоформ. Оцените "изящность" описания значений некоторых словоформ: 

 pirjachapakuy – "строить стену для другого человека"; 
 pirjachaisiy – "помогать строить стену"; 
 pirjachakuchkay – "находиться в состоянии строительства стены"; 
 pirjacharayay – "продолжать строить стену"; 
 pirjachapayay – "строить стену ежемоментно, не отрываясь"; 
 pirjachakapuy – "снова взяться за строительство стены". 
 pirjachanayay – "хотеть строить стену". 

Значение, которое мы пытались передать с помощью совершенно самостоятель-
ных русских глаголов "строить", "помогать строить", "продолжать строить", "взять-
ся за строительство" и других слов, заключено в значении словообразовательных 
аффиксов, а номинативное значение имеет лишь слово "стена". По сути, это точно 
такие же формы, о которых писали Сепир и Уорф, и которые можно условно пере-
водить, как "давно стенит", "всё ещё стенит", "возможно и стенит" и т.п. Вот одна 
из наиболее понравившихся нам форм: pirjachatamuy. По-испански значение этой 
формы перуанские грамматисты передают так: "construir pared de paso e irse" 
("строить/построить стену мимоходом (наспех) и уходить/уйти"). По сути дела в 
одной словоформе с именной корневой морфемой и глагольным аффиксом заклю-
чено содержание целого предложения. По отношению к кечуа нельзя утверждать 
(как это делал Уорф по отношению к языку индейцев нутка), что в нём нет деления 
слов на классы глаголов и существительных, но то, что эта грань гораздо более 
условна, чем в европейских языках, – это очевидный факт. 

В некоторых случаях аффиксы придают словоформе такие нюансы значения, 
которые применительно к слову, называющему предметный объект, нам кажутся 
довольно странными и чересчур замысловатыми и избыточными. Носители же ке-
чуа такие формы воспринимают как совершенно естественные, например: 

 pirjachá – "возможно, может быть и стена"; 
 pirjayá – "потому что стена"; 

                                                 
4 Уорф Б.Л. Наука и языкознание // Языки как образ мира. – М.; СПб., 2003. – С. 213. 
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 pirjapuni – "абсолютно точно, что стена"; 
 pirjapa – "нечто, что было связано со стеной"; 
 pirjaña – "уже стена";  
 pirjañam – "это уже является стеной"; 
 pirjañas – "говорят, что уже стена"; 

6. И, наконец, самой существенной, по нашим представлениям, особенностью 
языка кечуа является прозрачность внутренней формы огромного числа номина-
ций. Известные нам двуязычные словари языка кечуа не раскрывают внутреннюю 
форму слов, что не даёт возможности почувствовать логику и образность мышле-
ния древних носителей этого языка в период его становления и формирования лек-
сического ядра. В книге "Runa simi – язык инков" мы постарались в какой-то мере 
восполнить этот пробел и раскрыть внутреннюю форму кечуанских слов во всех 
случаях, где это было возможно. Ниже мы предлагаем подборку наиболее красно-
речивых, на наш взгляд, примеров из составленного нами Базового тематико-
идеографического словаря. За основу нами был взят Испанско-кечуа и кечуа-
испанский словарь (диалект Айякучо) ("Diccionario Castellano – Kechua, Kechua – 
Castellano. Dialecto de Ayacucho"), вышедший в Лиме в 1970 году. Авторы этого 
словаря – католические миссионеры из Швейцарии Педро Клементе Перру (Pedro 
Clemente Perroud) и Хуан Мария Чоувенк (Juan Maria Chouvenc), который, как мы 
выяснили из бесед с немногочисленными у нас в стране специалистами по Латинс-
кой Америке и языкам её коренного населения, никогда ранее не привлекался ими в 
качестве лексикографического источника. Возможность поработать с этим слова-
рём нам представилась в архивах Исследовательского центра прикладной лингвис-
тики (Centro de Investigacion de Linguistica Aplicada – C.I.L.A.) в столице Перу Ли-
ме, за что мы выражаем его сотрудникам искреннюю благодарность. Отобранные 
примеры мы распределили по тем же тематико-идеографическим рубрикам, в кото-
рых они и представлены в нашем словаре. Примеры, как нам представляется, до-
статочно красноречивы и в дополнительных комментариях не нуждаются. Предла-
гаем читателю насладиться образностью (а можно сказать и "поэтичностью") миро-
восприятия индейцев кечуа, запечатлённой в словах их языка. Когда мы отбирали 
эти примеры, в памяти сразу же всплывали подобного рода номинации из китайс-
кого языка: hu bei xiong yao – "спина тигра, талия медведя" (о физически крепком 
человеке); gou tuiz – "собачьи ноги" (подхалим, угодник); sheng long ho hu – "рож-
дённый драконом, живущий тогром" (энергичный, полный сил человек); wo hu cang 
long – "покоряется дракон, прячется тигр" (огромная сила) и т.п. Видимо, чем древ-
нее язык, тем явственнее в нём прослеживается логика языкового сознания много-
численных поколений его создателей. 

 
"Природа" 

allpa tullu – неплодородная земля, поверхность без почвы ("костлявая земля"); 
ankap tianan – вершина, на которую садится орёл ("трон орла"); 
chupasapa joillur – комета ("звезда с длинным хвостом"); 
inti wañun – солнечное затмение ("солнце умерло"); 
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intip sapran – солнечный нимб ("усы солнца"); 
killa wañui – лунное затмение ("смерть луны"); 
timpuimita – зима (от timpuy – кипятить воду, "сезон кипячения воды"); 
misi sillu – "кошачий коготь" (растение, покрытое колючками); 
q'uchu kuchi – блоха ("весёлая свинья"); 
wara paskachi – маленький муравей, проникающий в одежду и причиняющий 

человеку ощутимые неудобства своими очень болезненными укусами ("заставляю-
щий снять штаны"); 

yawar sojoi uru, sirkaq kuru – пиявка ("змея, сосущая кровь", "червь, пускаю-
щий кровь"). 

 
"Человек" 

ВНЕШНОСТЬ: 
papa ñawi – большие глаза навыкате ("глаза-картофелины"); 
rumi ñawi mana jenchiq – неподвижный, взгляд ("каменные неморгающие глаза"). 
СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ: 
allin yawar – человек знатного происхождения ("хорошая кровь"); 
jatun runa – член общины, работник ("большой человек") (принадлежность к 

общине почиталась у инков великой честью, вне общины существование человека 
теряло смысл, а труд на благо общины рассматривался не как обязанность, а как 
основной смысл существования и форма поклонения матери-земле); 

:misi sillu ("кошачий коготь"), makiyoq ("руки загребущие"), makisapa ("длин-
ные руки"), sillusapa ("длинные когти") – разбойник; 

wairap apamusjan – чужак ("занесённый ветром", имеет пренебрежительный 
оттенок). 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
aka siki – трус ("попа в какашках"); 
chawa runa – человек, не понимающий шуток, никогда не смеющийся ("сырой, 

плохо приготовленный человек"); 
jori sonjo – добрый человек ("золотое сердце"); 
chuya simi – человек, не умеющий врать и сквернословить ("чистый рот"); 
chuya sonjo – искренний, честный человек ("кристально чистое сердце"); 
jacha simi – сквернослов ("грязный рот"); 
jacha simi runa – сквернослов ("человек с грязными речами"); 
jaja sonjo; rumi sonjo – безжалостный, беспощадный человек ("сердце – скала", 

"сердце – камень"); 
jarimansonjo – любитель(ница) мужчин ("сердце обращено к мужчинам", обоз-

начение с негативной коннотацией); 
jochayan sonjo – человек, испытывающий упадок физических и душевных сил 

("иссушенное солнцем, увядшее, засохшее сердце"); 
karka chaki maki – неряха ("грязная нога, рука"); 
killai sonjo – непокорный человек ("железное сердце"); 
killai uya – бесстыжий человек ("железное лицо"); 
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kullu sonjoyoq – бесчувственный человек ("имеющий деревянное сердце"); 
kumuikachaq runa, kumuikuq sonjo – униженный человек ("склонённый, на-

гнувшийся человек", "съёжившееся, затаившееся сердце"; помимо этих обозначе-
ний данной категории людей в кечуа есть ещё более десяти синонимов); 

loqlo (roqro) runa – полудурок (loqlo означает "тухлый, гнилой, пустой" приме-
нительно к яйцу, ореху и т.п.); 

luqma runa – невежда ("человек – слива"); 
pisi sonjo – трус, малодушный, робкий человек ("маленькое сердце"); 
mana rinriyoq, rumi rinri – непослушный; тот, кто не слушает, что ему говорят 

("не имеющий ушей", "каменные уши"); 
mikui siki – обжора ("прожорливая задница"); 
millwa sonjo – безвольный, слабохарактерный человек ("шерстяное сердце"); 
miski simi runa – краснобай ("человек со сладкими речами"); 
miski sonjo – человек-душка ("сладкое сердце"); 
ñauso sonjo – тот, кто поддаётся соблазнам ("слепое сердце"); 
ñukiq ñawi sonjo – бесстыжий человек ("сердце с бесстыжими глазами"); 
puiwan sonjoyoq – человек, ведущий себя, как животное ("имеющий сердце жи-

вотного"); 
puma runa – храбрец ("человек-пума"); 
puñui siki – соня (целый ряд обозначений в кечуа образуется по одной словооб-

разовательной модели: обозначение порицаемого действия или признака + siki 
/попа, задница/, в данном случае – "сонная задница"); 

puqllay siki – шалун ("проказничающая задница"); 
rinriyoq – послушный; прислушивающийся к советам других ("имеющий уши"); 
rumi uma – человек, не способный к обучению ("каменная голова"); 
samai tullu – мало работающий человек, лодырь ("отдыхающие кости"); 
sonjo apaq – приятный, симпатичный человек ("похититель сердец"); 
supaipa tojllan – скандалист ("удавка дьявола"); 
tanta wiqsa – тот, кто ест много хлеба ("хлебное брюхо"); 
tawichakiyoq – придурок, тупица ("имеющий четыре ноги"); 
waira chaki – быстрый бегун ("ветер – ноги"); 
waira uma – подросток, который не слушается родителей, не сидит дома, а хо-

дит в сомнительные компании ("ветер – голова"); 
wajai siki – плакса ("плаксивая задница"); 
wallpawaina – прилежный, усердный юноша-работник ("юноша-курица"); 
waman rikra runa – быстрый ходок, преодолевающий большую дистанцию за 

короткое время ("человек – соколиное крыло"); 
wanaku runa – дикий, невоспитанный, невежливый человек ("человек – гуанако"); 
wankar jina kunka – человек с грубым голосом ("глотка, как барабан"); 
wankar waiñu – шумная, болтливая женщина (от wankar – барабан); 
wankurinri – тот, кто не слушает, что ему говорят ("отрезанные уши"); 
wayu rinri – тот, кто не слышит и не слушает, что ему говорят ("висячие уши"); 
wiqsayoq unta – женщина на поздних месяцах беременности ("имеющая запол-

ненный живот"). 
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"Физические состояния, эмоции, мораль, нравственность" 
ayayay – побледнеть ("приобрести цвет покойника"); 
mapa jacha – бесчестие ("грязное пятно"); 
ñutukayay – быть в состоянии крайней усталости, измождения (от ñutu – "мел-

кий, перемолотый, разделанный на мелкие кусочки"); 
sonjoi putkayan – плохое настроение ("сердце замутилось /стало мутным/"); 
wañupusja – услада, наслаждение (в основе внутренней формы лежит слово 

wañui, первое значение которого – смерть, а второе – очень, полностью, т.е. прево-
сходная степень того или иного признака, например: wañui allin – превосходно 
/"смертельно хорошо"/; wañui yachaq – очень умный /"смертельно умный"/; wañui 
mana allin – отвратительный /"смертельно нехороший"/; wañui ñuqñu – приторный 
/"смертельно сладкий"/); 

yuyaipiti, sojo pitii – обморок, потеря сознания, головокружение ("прерывание 
разума, памяти", "задержка сердца"). 

 
"Действия и поступки человека" 

alljochay – оскорблять, высмеивать ("собачить"); 
mitkay warmiman – согрешить с женщиной ("споткнуться, оступиться, повстре-

чав женщину"); 
pampachakuy – унижаться, сдаваться ("уподоблять себя земле"); 
supayay – становиться плохим человеком ("превращаться в дьявола"); 
tinka tinka puriy – идти, как пьяный, больной или человек с тяжёлой ношей, т.е. 

качаясь из стороны в сторону и запинаясь ("идти как мячик", tinka – мяч, которым 
играют подростки); 

yantayay – исхудать, высохнуть, стать, как палка ("превратиться в хворост"). 
 

"Объекты инфраструктуры" 
tullu wajaichana – кладбище ("хранение костей"); 
watai wasi, samka wasi – тюрьма ("дом ужаса"), wejem watai wasi ("дом слёз и 

ужаса"); 
yachai wasi – школа ("дом знаний"). 
 
Анализ феноменов экзотического для нас языка даёт возможность обнаружить 

множество самых неожиданных свидетельств неповторимости ментальной интерп-
ретации окружающего мира носителями этого языка, позволяет взглянуть на мир 
их глазами, с их невообразимо далёкой от нас "точки зрения". Автор выражает на-
дежду, что приведённые в статье примеры смогут послужить дополнительными и 
ранее не использовавшимися иллюстрациями идей, высказанных в работах В. Гум-
больдта, Э. Сепира и Б.Л. Уорфа. 

 
Актуальність проблеми, яка аналізується у статті, зумовлена тим, що процеси глобалізації, які 

відбуваються у світі, викликають зворотну реакцію, що проявляється у зростанні етнічної самосві-
домості народів. Взаємна адаптація різних культурних традицій і вироблення рекомендацій щодо 
безконфліктного їх існування передбачає знання особливостей менталітету всіх потенційних учасни-
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ків міжкультурної комунікації. Аналіз мовних феноменів – один із об'єктивних джерел інформації про 
собливості менталітету його носіїв. Новизна роботи в тому, що об'єктом опису стала одна із осно-
вних мов корінного населення зони Анд – мова кечуа. Аналіз внутрішньої форми слів і їх етнолінгвіс-
тична інтерпретація досі, наскільки нам відомо, цілеспрямовано не проводилися. 

Ключові слова: внутрішня форма слова, андський світогляд, специфіка національної образності 
мислення. 

 
The article deals with one of the most urgent issues of today's world due to the on-going process of 

globalization provoking the response which is revealed in the rise of people's ethnic self-consciousness. 
Mutual adaptation of diverse cultural traditions and elaboration of recommendations for their harmonious 
existence presupposes deep knowledge of mentality peculiarities of all potential participants in cross-cultural 
communication. The novelty of paper is that the language Quechua which is one of the languages of native 
population in the Andes area, is described. The analysis of the inner form of Quechua words hasn't been 
thoroughly performed yet. 

Key words: inner form of a word; world perception of the Andes; peculiarities of national figurativeness 
of thinking. 
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У пропонованій статті розглядаються константи української етнічної свідомості крізь мо-

дус їхнього переломлення у формально-змістових світах української мови. Увага фокусується на 
українських культурних концептах ДОЛЯ, ВОЛЯ, ЛИХО, ДУША, СЕРЦЕ як квантах національ-
но-культурної свідомості українців та на синтаксичних безособових структурах як репрезента-
нтах суттєвих рис етнічного світосприйняття українця.  

Ключові слова: лінгвокультурологія, культурний концепт, етнічна особистість, кордо 
центричність, ірраціональність. 

 
Як відомо, зараз у лінгвістиці панує антропологічний підхід до висвітлення не-

мовних та мовних феноменів, оскільки після тривалого панування системно-
структурної парадигми у мовознавстві, так званої "іманентної лінгвістики", їй на 
зміну прийшла "зовнішня" лінгвістика, правомочність якої свого часу заперечува-
лася геніальним Фердинандом де Соссюром. Антропологічний підхід до усвідом-
лення природи й сутності мови сприяв фокусуванню дослідницької уваги на мис-
ленні, почуттях, самосвідомості, світосприйнятті суб'єкта мовлення, детермінова-
ного певною культурою. На межі століть формується лінгвокультурологія – міжди-
сциплінарна галузь лінгвістичного знання, у рамках якої вивчається система мора-
льно-етичних та естетичних цінностей, зафіксована у тій або тій мові. Типовим об'-
єктом для лінгвокультурологічних розвідок останнього часу виступають націона-
льно-мовні картини світу – репрезентація мовними засобами етнічної ментальності 
певного етносу, його світогляду, світосприйняття та світооцінки. Постулатом су-
часної антропологічної лінгвістики стало твердження про моделювання специфіч-
них рис національної ментальності засобами всіх рівнів мовної системи, що здійс-
нюється за участю дознакових, знакових і супразнакових мовних величин [Голу-
бовська 2004]. По суті, було спростовано твердження визначного американського 
антрополога, лінгвіста та філософа мови Е. Сепіра про те, що не існує навіть "най-
меншого" зв'язку між формою мови та національним темпераментом, що не існує у 
мовних структурах розбіжностей, які б відповідали "темпераментним варіаціям" 
[Сепир 1993, 192 – 193]. Однак зіставний модус дослідження матеріалу багатьох 
мов надає переконливі свідчення тому, що все-таки такий важкий для безпосеред-
нього споглядання феномен, яким виступає етнічна ментальність, дає мовні рефле-
кси. Причому вираження культурно-національної специфіки відбувається на всіх 
без винятку рівнях мовної системи. 

Цікаво, що "культурнонавантажені" мовні одиниці ніби "розкидані" по всьо-
му змістовому каркасу мови, вони не створюють системних угруповань (полів), 
що створює підстави для проведення аналогій із "буттям" елементарних части-
нок, які вивчаються у межах сучасної квантово-хвильової механіки. Просуваю-
чись далі шляхом узагальнень за аналогією, можна дійти цікавих і навіть, як ка-
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жуть англійці "taking breath away", припущень про цілісний план створення все-
світу, який нам, простим смертним, відкривається фрагментарно, шляхом пі-
знання Наукової Істини. 

Вивчення засобів усіх мовних ярусів, які розглядаються з точки зору їхньої уча-
сті в експлікуванні культурно детермінованих феноменів та етнічної ментальності, 
показує, що у фокусі уваги дослідника мають перебувати культурні концепти, 
специфіка вираження емоційності у мовах, що належать різним культурним 
регіонам, роль архетипів у процесі вторинного семіозису, етномовні стереоти-
пи, особливості вияву етнічної особистості на синтаксичному рівні тощо. Зга-
даймо у зв'язку з цим слова німецького філософа Е. Кассірера: "Людина живе не 
лише у фізичному, а й у символічному універсумі. Мова, міф, мистецтво, релігія – 
це частини цього універсуму, ті різні нитки, з яких сплітається символічна сітка, 
складна тканина людського досвіду... Людина вже не протистоїть реальності безпо-
середньо ... фізична реальність ніби віддаляється у міру того, як зростає "символіч-
на" активність людини" [Кассирер 1988, 29]. 

Культурні концепти, або "ключові слова культури", є омовленими культурно 
детермінованими ментальними утвореннями, котрі мають безпосередній дотик до 
цінностей, ідеалів і установок етносів і у яких знаходять своє найповніше відобра-
ження особливості національного характеру і сприйняття світу. Концептуальний 
аналіз як засіб дослідження культурно зумовлених понять потребує всебічної про-
цесуальної об'єктивізації. Адекватній вибірці слів-культурних концептів сприяють 
шість основних принципів: 1) принцип словникової (культурної) розробленості; 
2) принцип частотності вживання; 3) принцип високої словотвірної розробленості; 
4) принцип поширеності в межах фразеологічних одиниць мови; 5) принцип обліга-
торності аксіологічної маркованості; 6) їх "ключовий" характер для духовності пев-
ного лінгвокультурного ареалу. 

Кілька зауваг відносно шостої позиції. "Ключові слова" належать до тієї уніка-
льної для кожної культури лексики, через яку етнос самоідентифікується як колек-
тив носіїв національної мови, що певним чином відчуває, мислить, сприймає та 
оцінює навколишню дійсність. Зрозуміло, що слова такого типу не становлять за-
мкненої остаточної множини, а вибір і кваліфікація тих чи інших слів як "ключо-
вих" пов'язані з неабиякими труднощами, оскільки природа їх сублогічна, вони ви-
ступають своєрідним конденсатом колективного несвідомого. "Ключові слова" в 
семантичному просторі мови й культури відіграють роль своєрідних кванторів, 
центральних точок, які організують великі культурні шари, – "в тілі мови" це від-
бивається частотністю концептів, їх повторюваністю в емоційній або етичній мов-
них сферах, їх "розробленості" у фразеологічній системі мови, вживаності в попу-
лярних піснях, назвах фільмів, вистав, книг. Якщо ж вибір слів зроблено некорект-
но, їх аналіз не дозволить нічого з'ясувати стосовно особливостей світоспоглядання 
того чи іншого етносу. 

Звернімося ж зараз до спостережень над українськими концептами ВОЛЯ, ДО-
ЛЯ, ЛИХО. 



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 402

В українському культурному ареалі концепт ВОЛЯ виступає виплеканою наро-
дом мрією про гідне людини вільне життя (Сам у неволі, а мрії на волі). Вона зіста-
вляється з добром і правдою, які можна одержати тільки в боротьбі:  

Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте, 
І вражою злою кров'ю 
Волю окропіте (Т. Шевченко) 
 
Добра не жди, 
Не жди сподіваної волі –  
Вона заснула: цар Микола 
Її приспав… (Т. Шевченко) 
За українськими народними уявленнями, воля дорожча за гроші і навіть за саме 

життя: Хоч і спина гола, аби своя воля; І золота клітка для пташки неволя; В клітці 
є пити, їсти і хороше сісти, та немає волі; Лучче птиці на сухій гілці, чим ся в зо-
лотій клітці; Хоч за три дні перед смертю волі побачить; Життя не має ціни, але 
воля дорожча життя [Українські народні прислів'я та приказки 1963]. 

Уся історія споконвічної національно-визвольної боротьби українського народу 
"за волю, за щастя" підтверджує волелюбність українців, їх могутній внутрішній 
порив до волі і " ... переконливо свідчить про первинність козацької основи україн-
ської психіки" [Храмова 1992, 18]. 

При перекладі укр. воля англійським номеном liberty ("свобода"): 
Bury me thus I pray, and rise! 
From fetters set you free! 
And with your foes' unholy blood 
Baptize your liberty!  
(T. Shevchenko The Testement // The Ukrainian Poets / Selected and Translated into 

English Verse by C.H. Andrusyshen and Watson Kirkconnell. – Univ. of Toronto 
Press,1963. – P. 153.) не вдається досягти повної адекватності через неможливість 
передати етнічний компонент семантики концепту воля, який в українській колек-
тивній свідомості пов'язаний насамперед із мрією про краще життя: "В українсько-
му ландшафті вчування у "хвилясту м'якість лісостепу" чи "в безкрайню далечінь 
степу" – не пробуджує активності. Навпаки, сприяє ... споглядальним настановам 
..., пробуджує ... схильність до любові до нескінченного, недосяжного й абсолют-
ного" [Кульчицький 1992, 53]. Таким чином, в українській культурі "аксіома етно-
психології" стосовно волі набуває не стільки географічного, скільки історико-
психологічного характеру: Козак та воля – заласна доля. Недивно, що психолінг-
вістичний експеримент, проведений за методикою семантичного диференціала, ви-
явив майже стовідсоткову єдність респондентів щодо кваліфікації цього концепту 
як меліоративно маркованої мовної величини: позитивних реакцій 93 з 96 (+ 3 → 52; 
+ 2 → 24; + 1 → 17), нейтральних → 3. 

Український культурний концепт ДОЛЯ пов'язаний із праслов'янським dolja – 
"частина", яка, у свою чергу співвідноситься із значенням deliti "ділити" [Етимоло-
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гічний словник української мови, т. 2, 107]. Внутрішня форма цього слова розкри-
ває уявлення українців про існування вищої сили, яка наділяє кожну людину щас-
ливим або нещасливим життям. Саме вона за принципом випадковості визначає го-
ловний вектор життєвого шляху людини, незважаючи на його власні прагнення і ба-
жання: випадати / перепадати / діставатися на долю; доля привела / судила. Народ-
ні уявлення про неминучість долі відображають українські прислів'я та приказки:  
То Божа воля, чи щаслива, чи нещасна доля; Доля карає й вельможного, й не-

можного; Своєї долі і конем не об'їдеш; Лихая доля і під землею надибає [Україн-
ські народні прислів'я та приказки 1963]. 

У літературних творах ХІХ століття розрізняються поняття щасливої та нещас-
ливої долі, контексти функціонування цього концепту акцентують семантичну ха-
рактеристику випадковості: 

Чи я тебе, моя мила,  
Не любив, як треба? 
Чи то мені така доля 
Випала з неба? (С. Руданський); 
Ти не моя, голубко сива!.. 
Щаслива доленька твоя, 
Моя же доля нещаслива,  
Бо ти, дівчино, не моя!.. (С. Руданський). 
Однак, як видається, це ще не є підставою, щоб твердити про амбівалентність 

оцінки цього концепту. Більшість контекстів, у яких уживається номен доля, 
свідчить радше про його позитивну, ніж про негативну аксіологічну забарвле-
ність, тому етнічний компонент семантики українського концепту ДОЛЯ має 
отримати таке визначення: "скоріше можна очікувати чогось доброго, ніж пога-
ного". Саме таку аксіологічну значущість долі демонструють численні контекс-
тні реалізації цього номена як у поетичному дискурсі, так і в українських на-
родних прислів'ях та приказках: 

"Благослови, – кажуть, – батьку, 
Поки маєм силу; 
Благослови шукать долю 
На широкім світі" (Т. Шевченко);  
"Нащо мені врода, 
Коли нема долі, нема талану!" (Т. Шевченко);  
"Має поле, має волю, 
та долі не має. 
Його щастя, його доля – 
Мої чорні брови… (Т. Шевченко); 
 
Довго плакав рибалонька: 
"Нема в мене роду, 
Нема долі на сім світі, –  
Ходім жити в воду!" (Т. Шевченко); 
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Спив до дна я прикрий келих 
За здоров'я долі, 
І з похмілля моє серце 
Розривають болі (С. Руданський); 
Ні долі, ні волі у мене нема,  
Зосталася тільки надія одна (Л. Українка); 
І, може, тоді завітає та доля жадана 
До нашої рідної хати, 
До тебе, моя ти Україно, мила, кохана,  
Моя безталанна мати! (Л. Українка); 
 
У сусіда донек сім, та й є доля всім – у мене одна, та й тій нема; Спи, доню, не-

хай тобі доля росте; Не то сирота, що роду нема, а то сирота, що долі не має; 
Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий; Хоч ряба й пога-
на, та її доля кохана; Кому щастя, тому й доля; Не купуй лою, та купуй долю; Як 
буде доля, то буде льоля [Українські народні прислів'я та приказки 1963]. 

Як бачимо, у поетичних і фольклорних контекстах доля зіставляється з волею та 
щастям, будучи протиставленою недолі й неволі. 

Про позитивну аксіологічну забарвленість цього концепту свідчить також вико-
ристання кличної форми доле в пестливих звертаннях метонімічного характеру на 
зразок: 
Серце моє, доле моя! 
Соколе мій милий! (Так звертається Оксана до Яреми у "Гайдамаках" Т. Шевченка); 
Кличе панну козак: 
"Панно, пташко моя! 
Панно, доле моя!" (Т. Шевченко) 
Про переважно позитивну категоризацію концепту ДОЛЯ українською колекти-

вною свідомістю свідчать словотвірні деривати з похідною основою дол- (долати, 
подолати), а також фразеологічні єдності, у яких доля виступає персоніфікованою 
сутністю, утворюючи антропоморфні метафори: доля зглянеться, доля маслом губи 
змастить, доля (фортуна) послужила (послужить), доля (фортуна) усміхнеться 
(посміхається)/усміхнулася (посміхнулася). У фразеологічних сполученнях і прика-
зках позитивний потенціал долі розкривається через семантику її найближчих син-
тагматичних сусідів: щастя й доля, хвалити долю, жити та долю (Бога) хвали-
ти; Козак та воля – заласна доля, Степ та воля – козацька доля. 

Природно, що тяжке, нещасливе, безрадісне життя, яке випадає на долю кому-
небудь, позначається як лиха /гірка / чорна / щербата доля, однак ці пейоративні 
оцінні змісти не впливають на загальну позитивну, меліоративну спрямованість 
поняття долі. Цікаво, що у тих фразеологічних зворотах, в яких доля на перший по-
гляд має негативні характеристики, – доля обділила (скривдила) кого чим, доля обе-
рнулася іншим боком до кого, доля підставила ногу кому (ірон.), – ментальна мо-
дель долі залишається з тим самим оцінним знаком. Це можна експлікувати шляхом 
вилучення пресупозицій з таких словосполучень: доля скривдила (зрадити може 
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близький друг, від якого ми не чекаємо чогось подібного); доля обернулася іншим 
боком (тобто перебіг подій до цього моменту був цілком нормальним, позитивним, 
як і належить), доля підставила ногу (несподівана неприємна подія, такої "нетипо-
вої поведінки" ніхто від долі не чекає). Можна припустити, що саме завдяки підсві-
домому знанню позитивної аксіологічної значущості цього слова І.Я. Франко, гово-
рячи про своє нелегке, сповнене трагізмом, життя, вжив русизм судьба замість до-
ля: Ціле життя, ціла судьба моя – не романтизм, а проста груба проза (І. Франко). 

Разом з тим у поетичних перекладах з української на російську мову слово доля 
не замінюється російським судьба, що, безумовно, робить честь інтуїції переклада-
чів, зайвий раз підкреслюючи позитивну конотативну забарвленість цього україн-
ського концепту: 
Доле, де ти? Доле, де ти? 
Нема ніякої, 
Коли доброї жаль, Боже, 
То дай злої, злої! (Т. Шевченко) 
Доля, где ты? Доля, где ты? 
По тебе тоскую! 
Если доброй жалко, Боже, – 
Дай хоть злую, злую! 
Доле! Доле! 
Моя ти співаная воле! (Т. Шевченко) 
Доля! Доля! 
Пропетая ты моя воля! 
Як оступлять тебе, доле, 
Діточки – дівчата, 
Й защебечуть по своєму 
Доброму звичаю… (Т. Шевченко) 
Как обступит тебя, радость, 
Хоровод девичий, –  
Словно пташки защебечут,–  
Таков их обычай… 
В останньому випадку лексемою радость у перекладі експлікується імпліцитна 

сема слова оригіналу доля – "надія на удачу, щастя, талан". 
Ще одним аргументом для визнання позитивної оцінності українського концеп-

ту доля можуть послужити дані слов'янської міфології: Долею звали духа – покро-
вителя людини, який дарував останній багатство й успіх. Доля уявлялася нашим 
далеким предкам у вигляді гарного веселого юнака чи золотокудрої красуні, що 
блукали по білому світу (звідси, очевидно, укр. піти шукати долі) і все на своєму 
шляху могли подолати: болото, річку, ліс, гори. Хорошій людині Доля допомагала, 
а від лихої, лінивої, недбайливої, п'яниці обов'язково йшла геть [Персонажи славя-
нской мифологии 1993, 60]. 

Остаточним аргументом на користь визнання позитивної аксіології в українсь-
кого культурного концепту ДОЛЯ став психолінгвістичний експеримент, проведе-
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ний за методикою семантичного диференціала в його модифікованій версії. Реакції 
96 учасників експерименту (90 дівчат та 6 юнаків віком від вісімнадцяти до двадця-
ти восьми років) на слово-стимул доля розподілилися таким чином: Доля: + 3 → 25; 
+ 2 → 25; + 1 → 21; 0 → 11; – 3 → 0; – 2→ 6; – 1 → 8. Усього: позитивних реакцій – 71; 
нейтральних – 11; негативних – 14. 

Таким чином, експериментальні дані засвідчують справедливість формулювання 
етнічної компоненти семантики українського концепту ДОЛЯ саме в такий спосіб: 
"скоріше можна очікувати чогось доброго, ніж поганого". 

Серед концептів, які характеризують нашу ментальність, слід виділити поняття 
лихо, яке, на мій погляд, відбиває певні установки світосприйняття українців, зумов-
лені реакцією "vita minima", "відступом у себе" [Храмова 1992, 12] внаслідок усвідо-
млення неможливості подолати поширені в світі несправедливість, неволю і нещастя. 
Коли думаєш про це, мимоволі на думку спадають міркування Зеновії Франко про 
"гени мучеництва, акумульовані в генофонді українського народу" [Франко Зеновія 
2003, 278]. Лихо в українському лінгвокультурному просторі – це не лише горе, біда, 
страждання, нещастя, неприємності: "… кажеш, що пам'ятаєш давнє лихо?... Правда, 
що й то лихо було – тяжке лихо, що нас до землі гнуло, над нами знущалося, за лю-
дей нас не лічило. А проте те давнє лихо не різнило людей… А тепер яке лихо наста-
ло? Сьогочасне лихо – то справжнє лихо!"; "Як тебе колись лихо спіткало, вони тебе 
приберегли й не дали лихові тебе посісти, а як їх прикрутило голодне лихо, то що ти з 
ними вчинила? (Там само) – "Когда тебя какая беда посещала, они тебя оберегали и 
не дали беде тебя одолеть, а когда их скрутила голодная беда, что ты с ними сдела-
ла?" (П. Мирний, Лихо давнє й сьогочасне), лихо – це зла світова сила, яка виступає 
родовим поняттям щодо горя, біди, страждань, нещастя, неприємностей, зумовлюю-
чи їх появу та існування. Корені цього концепту сягають східнослов'янської міфоло-
гії, де лихо було власним ім'ям, позначаючи величезну однооку злу бабу. На зріст Ли-
хо була вища за дерева, спала на ліжку з людських кісток і не знала ні жалю, ні спів-
чуття до живих істот: все живе на своєму шляху вона затоптувала, розривала і з'їдала 
[Персонажи славянской мифологии 1993, 111]. Відлуння колишнього ідентифікую-
чого характеру цього cлова можна простежити у таких дискурсах: 
Лихо конем не об'їхати; Швидко йди – доженеш лихо; іди тихо – тебе дожене ли-

хо; Не шукай лиха – само тебе знайде; Нема нічого без лиха; Багатство дочасне, а 
лихо довічне [Українські народні прислів'я та приказки 1963]. 
Лихо, люде, всюди лихо,  
Нігде пригорнуться… (Т.Шевченко) 
Летіть в Україну, – 
Хоч і лихо зустрінеться, 
Так не на чужині. (Т. Шевченко) 
Люди сплять, спить і людськеє лихо, –  
Лихо сили не має в сю ніч. (Л.Українка) 
Тяжка годинонько! 
Гірка хвилинонько! 
Лихо не спить… (Л. Українка) 
"Його боялись, бо міг зробити людям багато лиха" (М. Коцюбинський).  
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Очевидну пейоративну маркованість цієї лексеми виявляють її численні словотві-
рні похідні різної частиномовної приналежності: лиходій, лиходійка, лиховод, лихо-
дійство, лиходіяння, лихоліття, лихоманка, лихослов, лихослів'я; лиходіяти, лихома-
нити, лихословити; лихий, лиховісний, лиходійний, лихолітній, лихоманковий, лихослі-
вний; лиховісно, лихоманково. Показовим для визначення національної оцінки лиха 
виступає зіставлення деяких українських слів, які містять у своєму складі кореневу 
морфему лих/лиш, з їх російськими відповідниками: лихвар – ростовщик; лихварсь-
кий – ростовщический; лишати – оставлять; Ой, лишенько мені! – Батюшки! Ма-
тушки! На відміну від російського ад'єктива лихой, оцінність якого може бути визна-
чена як амбівалентна (порівняймо лихой недуг, лихой человек, лихая година, лиха беда 
начало і, з другого боку, лихой наездник, лихая атака, лихой водитель), укр. лихий 
розвиває в своїй семантиці виключно негативні смисли (лиха людина, лиха хвороба, 
лиха сила, лихий ворог, лихі думки, лиха година тощо). Негативна аксіологія цього 
культурного концепту підтверджується також експериментально: 
Лихо: – 3→ 52 реакції; – 2 → 19 реакцій; – 1 →14 реакцій; 0 → 11реакцій; +3→ 0 

реакцій; +2 → 0 реакцій; +1→ 0 реакцій. 
Усього: негативних реакцій на слово-стимул лихо – 85; нейтральних – 11; пози-

тивних – 0. 
Розглядаючи концепти як концентроване вираження духовно-емоційного досві-

ду певного етносу, не можна не звернутися до поняття людської особистості як но-
сія цього досвіду. Користуючись мовою семантичних примітивів як лексичних уні-
версалій, придатних для опису будь-яких мов та культур [Вежбицкая 1995], визна-
чимо людську особистість у такий спосіб: це суб'єкт того чи того етнокультурного 
соціуму, який певним чином бажає, відчуває, думає, знає, говорить і діє, тобто ха-
рактеризується мотивованою пізнавальною, емоційною та практичною діяльністю. 
Внутрішній світ кожної людської особистості характеризується різним співвідно-
шенням властивостей розуму (ratio), з одного боку, і властивостей серця і душі 
(emotio) – з другого. У чому ж тоді виявляється етнічна зумовленість поняття "осо-
бистість"? Найімовірніше, у різній якісній наповненості цих понять і в специфіці 
їхньої взаємної співвіднесеності. Так, в основі англосаксонської моделі етнічної 
особистості лежить протиставлення "матеріального" (body) "інтелектуальному" 
(mind), що відбиває зосередженість цієї особистості на мисленні (thinking) і знанні 
(knowing), "які перебувають поза сферою почуттів, Духу і підсвідомого" [Вежбиц-
кая 1996, 384; Bruner 1990, 72 – 73; Geertz 1984, 123 – 136]. Українська ж та росій-
ська етнічні моделі особистості, на мій погляд, ґрунтуються на протиставленні тіла 
як матеріального компонента душі (серцю) як морально-емоційному ядру людини; 
сфера ірраціонального, неконтрольованого розумом тут виступає головною. Душа 
(серце) виступає в українському культурному ареалі символом внутрішнього пси-
хічного світу людини, місцем локалізації її емоцій і "високих" бажань, пов'язаних із 
задоволенням духовних потреб: душа радіє, тішиться, болить, поривається, три-
вожиться, не приймає; серце підказує, віщує, чує, ниє, не привертається. "Буває 
іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу" (Т. Шевченко); "Думи ду-
шу осідають, і капають сльози" (Т. Шевченко); "А тепер я пішла до тебе всією ду-
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шею, як сплакана дитина іде в обійми того, хто її жалує" (Л. Українка); "Не раз в 
душі наступить перелом, і очі глянуть у бездонну яму" (Л. Українка). 

Якщо використовувати метамову семантичного опису, концепти душа і серце 
можуть бути представлені семантичними примітивами "хотіти" і "відчувати". Душа 
і серце (серце в переносному значенні "осередок почуттів, переживань, настрою 
людини"), будучи абстрактними поняттями, метафорично переосмислюються в 
конкретних образах певного вмістища, що має цілком визначені просторові харак-
теристики: укр. порожньо в душі, прирости до душі, сидіти в душі, хоч із душі вий-
ми, заходити в душу, тягти за душу, брати за душу, на дно душі, за душею, у глиби-
ні душі /серця, з відкритою душею/серцем, на дні серця, до глибини серця, серце 
стискується (стиснулося).  

Разом з тим існують певні словотвірні деривати і фразеологічні словосполучен-
ня, наприклад: укр. щиросердий, серцеїд; заграло серце, запалилося серце, кам'яне 
серце, гаряче серце, мати м'яке серце, завойовувати серце, обгортати серце ту-
гою, серце холоне, серце в тузі, покласти руку на серце, серце з перцем, від щирого 
серця, – у яких заміна компонента серце компонентом душа навряд чи можлива. 
Очевидно, це свідчить про більшу спеціалізацію слова серце в переносному зна-
ченні "символ переживань, почуттів, настрою людини" на вираженні подій емоцій-
ного життя людини: "Дай серцеві волю – заведе в неволю" (М. Кропивницький); 
"Серце не в нашій волі, любить, кого схоче" (І. Нечуй-Левицький); "Вибрала, кого 
серце підказало" (О. Гончар); "Серце не навчиш" (Ю. Федькович); "Серцю не зака-
жеш" (І. Карпенко-Карий). 

У російській мові досить важко підібрати адекватні відповідники таким україн-
ським фразеологічним сполукам, як мулько на серці, серце тліє, умлівати серцем, 
краяти серце, переїдати серце, кусати за серце, відводити тугу від серця, через 
їхню яскраву експресію та образність. Звертає на себе увагу спеціалізація цих ідіо-
матичних сполук на вираженні негативних емоцій, що властиво також українським 
загальномовним порівнянням з компонентом серце, напр.: мов (немов, наче) п'явки 
за серце ссуть, мов ножем вколоти у серце, мов хто серпом різнув (різонув) по сер-
цю, мов хто встромив (вгородив) ніж (ножа) в серце, мов хто шпигонув ножем у 
серце, мов хто всадив кулю у серце, мов хто батогом по серцю стьобає (стьобнув, 
стьобне). Лише одному з українських образних порівнянь з компонентом серце – 
наче (мов, як) ножем полоснути по серцю, – вдалося знайти перекладний еквіва-
лент у російській мові: как (словно) ножом по сердцу (полоснуть), нож в сердце. 
Це може стати ще одним аргументом на користь визнання української кордоцент-
ричності, особливостей емоційної вдачі українця, яку трагічна доля України здебі-
льшого визначила через негативну чутливість [Кононенко 1996, 40; Храмова 1992, 
10 – 11]. Незважаючи на все вищезазначене, номен серце все-таки залишається по-
зитивно зарядженим словом, виступаючи символом любовних почуттів, душевної 
прихильності, про що свідчать його словотвірні деривати: укр. серденя, серденько, 
серденятко, сердечний тощо. Позитивний потенціал зберігається навіть у таких де-
риватах, як укр. сердитий – "роздратований, гнівний"; сердитися – "бути у стані 
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гніву, роздратування; гніватися" (Пор. із синонімічним словом злий). В українській 
мові номен серце широко використовується у функції метонімічного пестливого 
позначення людини при звертанні, що також підтверджує його позитивний семан-
тичний потенціал: "Cерце моє, ненько! Скажи мені щиру правду, де милий-
серденько?" (Т. Шевченко); "Серце моє! доле моя! Розкрий карі очі! Подивися, 
усміхнися!" (Т. Шевченко). Не можна не згадати і Вірку-Сердючку, з образом якої в 
українського глядача пов'язані все-таки більшою мірою позитивні емоції. Меліора-
тивну аксіологію концептів душа та серце підтвердив також психолінгвістичний 
експеримент, проведений за методом семантичного диференціала його модифіко-
ваній версії [Белянин 1999, 82 – 84]. Учасникам експерименту було запропоновано 
оцінити за семибальною шкалою ( + 3; + 2; + 1; 0; – 1; – 2; – 3) конотативний поте-
нціал номенів серце і душа. В експерименті взяли участь студенти-філологи першо-
го та п'ятого курсів філологічного факультету та факультету іноземної філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (експеримент про-
водився у 2000 р.), 90 дівчат та 6 юнаків віком від вісімнадцяти до двадцяти восьми 
років, усього – 96 осіб. Нижче подаються результати експерименту: 
Серце: + 3→ 49 реакцій; + 2 → 29 реакцій; + 1 → 8 реакцій; 0 → 10 реакцій;  

– 1→ 0 реакцій; – 2 → 0 реакцій; – 3→ 0 реакцій. 
Усього: позитивних реакцій на слово-стимул серце – 86; нейтральних – 10; нега-

тивних – 0. 
Душа: + 3→ 64 реакцій; + 2 → 26 реакцій; + 1 → 5 реакцій; 0 → 1 реакція;  
–1→ 0 реакцій; – 2 → 0 реакцій; – 3→ 0 реакцій. 
Усього: позитивних реакцій на слово-стимул душа – 95; нейтральних – 1; нега-

тивних – 0. 
Якщо серце протиставлене розуму, то душа, як вже зазначалося, протиставлена 

тілу (ідеальне – матеріальне): укр. "Тіло вмре, а душа ніколи не вмирає" (П. Мир-
ний); душею і тілом, душа прощається (розлучається) з тілом, ледве душа дер-
житься у тілі, душа вилітає з тіла, душа пішла з тіла, душа держиться (трима-
ється) в тілі. Стосовно серця душа виступає ширшим поняттям, вона відає не лише 
емоціями, а й думками, бажаннями, схильностями і преференціями людини: душа 
не лежить до кого/чого – "немає прихильності, симпатії до кого-небудь, не подоба-
ється хтось, щось"; скільки душа забажає – "багато, без будь-яких обмежень", як 
душа забажає (захоче, запрагне) – "як хто-небудь вважає за потрібне, за власним 
вибором", душа поривається – "хто-небудь відчуває нестримний потяг до ко-
го/чого-небудь". 

Репрезентуючи внутрішній світ людини в цілому, номен душа метонімічно 
може позначати людину в певному морально-етичному ракурсі: бісова (чортова, 
проклята, окаянна, собача) душа, заяча душа, каїнова душа, темна душа, черст-
ва душа, щира (золота) душа, широка душа. Проте поняття душа в українській 
мовній свідомості насамперед асоціюється з позитивною оцінкою, що простежу-
ється в таких слововживаннях: 1) укр. душа товариства – "натхненник чого-
небудь, головна діюча особа"; 2) у звертаннях розмовного типу переважно до жі-
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нок: Жінко-душечко (тобто любий/люба). Однак треба зазначити, що хоча україн-
ська мова й використовує на позначення осіб пестливі форми, похідні від душа – 
душенька, душечка, проте у звертаннях позитивно-оцінного характеру використо-
вується переважно номен серце і його похідне – серденько. Таким чином, у межах 
української лінгвокультури концепти душа і серце виступають "alter ego" людини, 
головним регулятором її психічного, насамперед емоційного життя, що підтвер-
джує висновки українських мислителів (Сковорода, Гоголь, Юркевич, Куліш, 
Чижевський) про емоційність (навіть сентиментальність), чутливість та ліризм, 
властивих психічному укладу українця. 

У зв'язку з цим не можна не згадати "філософії серця" Памфіла Юркевича, яка 
підвела підсумок добі української класичної філософії від Г. Сковороди до М. Го-
голя. За П. Юркевичем, серце виступає найглибшою основою людського існуван-
ня, духовно-моральним джерелом діяльності людини. Саме в житті серця – пере-
живаннях, почуттях, реакціях, а не в думці з її формою загальності виражається 
індивідуальність особи. Саме серце виступає справжньою глибиною людського 
духу, функцією, відносно якої розум є лише надбудовою та поверхнею, а не коре-
нем духовного життя людини [Мала енциклопедія етнодержавознавства 1997, 905 
– 906]. Цим міркуванням П. Юркевича суголосні роздуми Миколи Костомарова, 
який вважав основою душевного життя людини почуття: "Почуття є основа уся-
кого проявлення духа, що викликає думки і вчинки, є корінь морального буття. 
Пізнати почуття людини – значить пізнати її заховане єство" [Цит. за Чижевський 
2005, с. 113]. "Внутрішня людина", її серце – основа і україноцентричного світо-
гляду Пантелеймона Куліша, який протиставляв "внутрішню людину" "зовніш-
ній", віддаючи всі переваги першій. За Д. Чижевським, "внутрішня людина" для 
П. Куліша насамперед пов'язана з Україною, рідним краєм, з батьківщиною: "За-
бути" про неї можливо лише, коли зовнішнє в людині бере гору над внутрішнім. 
І через усе життя Куліша тягнуться спроби то з того, то з іншого пункту погляду, 
то там, то тут провести демаркаційну лінію між внутрішнім і зовнішнім не лише в 
людині, а і в світі, і в суспільстві, і в історії… На внутрішньому, на "серці" можна 
і треба збудувати ідею України, "зовнішнє" треба відкинути як їй вороже і шкід-
ливе" [Чижевський 2005, с. 119]. Як видається, мовні дані та український філо-
софський дискурс висвічують ще одну характерну рису української душі – її інт-
ровертність, яка у свою чергу і зумовлює високий рівень індивідуалізму, прита-
манний українському національному характеру.  

Своєрідність етнічної особистості виявляється не лише на морфологічному та 
лексичному мовних рівнях, а й на синтаксичному мовному стратумі. Як видається, 
дослідження окремих виявів загальних властивостей висловлення як частини текс-
ту здатне пролити світло на національні властивості характеру і способу осмислен-
ня світу, які властиві певному етносові. Цікаві дані для вивчення специфіки вияву 
етнічного суб'єкта в синтаксисі можуть дати безособові речення української мови. 
Якщо в особових двоскладних реченнях основною фігурою є людина – суб'єкт дії 
чи стану, який поєднує в собі "... дві ролі – агенса і джерела сили (каузатора і вико-
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навця дії)" [Артутюнова 1999, 796], то в безособових реченнях агенсом виступає 
якась сила, що локалізується поза людиною чи всередині людини: "У садку поміж 
деревами понасипало кучугури" (П. Мирний); Добре довго пам'ятається, а злеє – 
ще довше, − проте джерело цієї невизначеної сили не експліковано. Дія в безособо-
вих реченнях виступає некерованою і неконтрольованою, більше того, часто-густо 
події, що описуються безособовими реченнями, не підвладні людському розумові і 
є радше поганими, ніж хорошими: укр. "Однак мене морозить. Щось од спини роз-
лазиться холодними мурашками по всьому тілу" (М. Коцюбинський), "Цілісінький 
день мене і терло, і м'яло, і ходити не давало" (П. Мирний); "Ні, у вас чудна нату-
ра, ви, наприклад, казали, що вам тут не пишеться, а тим часом ви на лоні приро-
ди" (Л. Українка), "Чую я – не спиться щось моєму парубкові" (М. Вовчок), "У сні 
зайшов я в дивную долину. Було так ясно, тихо, легко в ній, що бачилось мені: не 
йду, а лину" (І. Франко), "Мені ввижається, як в тихім, ріднім колі старий дідусь 
навча своїх онуків" (Л.Українка), "Вітер свистів Гафійці у вуха, а їй здавалось, що 
її кличуть" (М. Коцюбинський), "Гурій спав. Йому, сердешному, й не снилось, що 
дома нищечком робилось" (Т. Шевченко), "А про онука онукового, який уже дово-
дився батьком Микиті й Грицькові, пам'яталося, що був він упертий та настирли-
вий…, скажений на роботу й гарячий серцем" (Ю. Яновський), "Двічі, тричі зробив 
що – уже йому й не хочеться, уже йому новинку подавай" (П. Мирний), "Є ж на 
світі невезучі люди, яким ні в чому не таланить" (М. Стельмах). 

Як бачимо, у наведених реченнях суб'єкт виступає не активним началом, а паси-
вним "експерієнцером", який відчуває на собі непереборну дію невизначеної сили, 
що детермінує його інтелектуальний, емоційно-вольовий і фізичний стан. Когніти-
вний модус інтерпретації дозволяє трактувати безособові речення української мови 
як особливі національно-специфічні когнітивні моделі синтаксичного мовного рів-
ня, що визначають параметри взаємодії етнічної особистості з навколишнім світом. 
У зв'язку з цим можна висловити гіпотезу про більший порівняно з іншими етноса-
ми вплив ірраціонального на психічне сприйняття українця, рефлексія чого виявля-
ється у безособових синтаксичних структурах. Це припущення цілком і повністю 
відповідає наведеним вище філософським міркуванням стосовно українського на-
ціонального характеру. 

Визначний український філософ Д. Чижевський наголошував, що протягом віків 
народний світогляд не залишається незмінним: "І впливи чужих культур, і великі 
зміни у власнім житті – все це накладає свій відбиток на психіку народню" [Чижев-
ський 2005, 14]. Українські мис ленники завжди вірили, що любов, яка виникає з 
природи серця людини, веде до встановлення миру між людьми, загальної приязні та 
братства. Згадаймо і публіцистичні рядки І. Франка: "властивий поступ починається 
аж там, де наступає здруження" [Франко 1956, 404]. Притаманний нам потяг до вели-
кого та безмежного (український культурний концепт СТЕП) та сила СЕРЦЯ, хо-
четься вірити, подолають всі труднації бурхливого сьогодення і наблизять виконання 
найпершої задачі нашого народу, яку свого часу сформулював І. Франко "..стояти за 
своїми власними інтересами і дбати про своє власне утримання" [Франко 1956, 272]. 
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В статье рассматриваются константы украинского этнического сознания через призму их 
преломления в формально-семантических мирах украинского языка. Основное внимание сосредо-
точено на украинских культурных концептах ДОЛЯ, ВОЛЯ, ЛИХО, ДУША, СЕРЦЕ как психиче-
ских квантах национально-культурного сознания украинцев и на безличных синтаксических 
структурах–репрезентантах онтологических особенностей украинского мировосприятия и ми-
ропереживания. 

Ключевые слова: лингвокультурология, культурный концепт, этническая личность, кордо 
центричность, иррациональность. 

 
The article is devoted to analysis of Ukrainian ethnic consciousness given through its reflection in 

Ukrainian language forms. Attention is mainly focused on Ukrainian cultural concepts ДОЛЯ (≈ fate, 
destiny), ВОЛЯ (≈ liberty, freedom), ЛИХО(≈ misfortune, evil), ДУША (≈ soul), СЕРЦЕ (heart) which 
are looked upon as ethnic consciousness' quantums of the Ukrainian mentality. Non-personal syntactic 
structures representing ontological features of Ukrainian world vision and perception have also been 
under research. 

Key words: cultural linguistics, cultural concept, ethnic personality, cordial centrism, irrationality. 
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Вивчення історичного розвитку мовних одиниць через дослідження характеристик соціокультур-

ного простору і філософії світосприйняття представників певної комунікативної спільноти привер-
тає увагу до запропонованої Г.І.Асколі теорії суперстратного й адстратного впливу. Мета ж пред-
ставленої роботи полягає в обґрунтуванні висуненої гіпотези про існування на початку І тисячоліт-
тя н.е. надетнічної грецькомовної спільноти християн, яка значною мірою вплинула на формування 
лінгвокультурної традиції народів сьогоденної Європи. 

Ключові слова: мовна спільнота, християнство, койне, Візантійська імперія, унціальний рукопис, 
пурпуровий кодекс. 

 
Протягом усього періоду розвитку лінгвістичної наукової думки безумовно ак-

туальним залишається питання про соціальну сутність явища "мова", про її роль у 
долі великих і малих народів, в історії підкорених колоніальних територій і могут-
ніх імперій. Мова є тим засобом, який здатен довести світоглядні ідеї маленької 
поневоленої соціальної єдності, що її представники вимушені ховатися по околицях 
поселень поблизу каналізаційних стоків, до свідомості осіб із найвищих верств 
державної ієрархії. Єдина, нехай і нерідна, але загальновживана мова античного 
культурного середовища – грецька мова – дозволила перетворити релігійні переко-
нання радикальної течії юдейської народності на фундамент, духовний стрижень 
Імперії Ромеїв (Βασιλεία των Ρωμαίων).  

Нова ера для сучасного розуміння, яке складається із двадцяти століть спосте-
режень та пошуків, є початком нової філософії життя. Проте злам античного світу 
не був миттєвим. Упродовж перших століть нового відліку в утисках і репресіях 
формується світоглядна ідея, що її пропагує надетнічна грецькомовна спільнота під 
назвою "християни". Грецька мова зв'язує західні й східні провінції у Римі часів 
Юлія Цезаря і в Імперії Октавіана Августа. Саме грецька стає мовою повсякденного 
спілкування у "Християнському Римі" – Візантії. "Імперія ромеїв і греків" поєднала 
у собі риси греко-римської цивілізації та східної деспотії. За словами О.В. Мень-
шикова, "в держави, яка на очах зростала у Малій Азії та східному Середземномо-
р'ї, була готова релігійно-політична доктрина, не надумана декількома розумника-
ми, як це робиться в нас останніми роками під соусом "пошук національної ідеї", а 
саме вистраждана протягом трьохсотрічного періоду формування" [Меньшиков 
2005, 42]. Візантія прийняла християнські постулати за релігійно-політичну ідею 
державництва, що й надало можливість у протистоянні германським "варварам" та 
перським Сасанідам зростити нові цивілізаційні цінності засновані на "вірі". 

Пошуки культурно-історичних витоків суспільства Східної Римської імперії слід 
починати із грецької колонії Візантій (Βυζάντιον), яка із VІІ ст. до н.е. займала стра-



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 414

тегічне перехрестя між Золотим Рогом (Χρυσοκερας) і Мармуровим морем 
(Θάλασσα τον Μαρμαρά). У 324 р. Костянтин Великий починає відбудову міста, 
якому з 11 травня 330 р. судилося стати столицею Римської імперії, Новим Римом – 
Костянтинополем. Після остаточного розділу Імперії на західну і східну між сина-
ми Феодосія Першого Гонорієм і Аркадієм у 395 р. місто на Босфорі стає столицею 
християнської Ромейської імперії, що її територія відображена на рисунку 1. 

 

 
 

Рис. 1. Територія Східної Римської імперії після розділу у 395 році 
 
У ІV ст. населення Римської імперії складає близько 65 мільйонів, із них 10 % 

самоідентифікуються як християни. 375 тисяч жителів мешкають у Римі, більше 
150 тисяч – у кожному із чотирьох найбільш значущих міст Імперії – Єрусалимі, 
Александрії, Антіохії й Костянтинополі. Із перших десятиліть самостійної історії 
Східної Римської імперії населення її столиці починає стрімко зростати, і на почат-
ку VІ ст. вже дорівнює кількості жителів Риму. Під територію Візантії ІV-VІ ст. – 
близько 1 млн. км² – підпадають такі центри деколи могутніх цивілізацій, як Алек-
сандрія, Антіохія (у Сирії), Едесса (у Месопотамії), Тір і Беріт (у Фінікії), Ефес, 
Смірна, Нікея (у Малій Азії), Фессалоніки і Коринф (у європейській частині). Біль-
шість із перелічених міст раніше входили до складу елліністичних монархій і зго-
дом були об'єднані під владою Риму. 
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Однією із основних соціокультурних характеристик Східної Римської імперії 
ІV-VІ ст. є поліетнічність населення, чисельність якого у даний період досягає 
35 млн. осіб. Візантія поєднує узами державництва греків, римлян, сирійців, євре-
їв, вірменів, грузинів, коптів з Єгипту, тощо. За свідоцтвами сучасників "самі сті-
ни Костянтинополя пахли культурою" [Scialuga 2003, 78]. Патріотична мораль-
ність та громадянська єдність породжуються завдяки вмілому використанню ос-
новоположних ідей християнства із політичною метою. О.Мень влучно підкрес-
лює: "Євангеліє зруйнувало перешкоди, що роз'єднували людей. Кожен, хто при-
ймав християнство, наче отримував друге громадянство, ставав частиною народу, 
в якому "немає ані елліна, ані юдея […], проте все й в усьому – Христос" (Гал. 
3:28; Кол. 3:11)" [Мень 1995, 164]. "Ουκ ένι Ιουδαιος ουδε Ελλην, ουκ ένι δουλος 
ουδε ελευθερος, ουκ ένι άρσεν και θηλυ πάντες γαρ υμεις εις εστε εν Χριστω Ιησου" – 
саме такий напрям вбачається запорукою успіху політичних намірів нових часів, 
ймовірним шляхом до відбудови могутньої імперської держави. Визначальною 
рисою візантійського суспільства протягом усієї історії його існування стає "вер-
тикальна мобільність", незамкненість соціальних груп і верств. За політичною 
структурою Східна Римська імперія є самодержавною монархією: влада імпера-
тора визнається божественною, майже необмеженою (верховний суд, зовнішня 
політика, законодавство, армія). Водночас, ця влада не є юридично спадкоємною. 
Достатньо лише звернути увагу на історію імперської влади у Візантії, щоб зро-
зуміти: навіть торгівець м'ясом (Лев І Макелла), звичайний воїн (Юстин І), наща-
док селян (Юстиніан І Великий) мали можливість отримати найвищу державну 
владу. Вирішальну роль у просуванні по соціальним сходам відігравало не похо-
дження, а особисті здібності, певний талан і освіта. Візантія ІV-VІ ст. отримала 
від сучасних дослідників [Медведєв 2006, 358] метафоричну назву "країна міст", 
завдяки тому, що із самого початку її заснування вона є державою із майже стові-
дсотково письменними громадянами. В усіх містах функціонували школи, які від-
відували не лише спадкові аристократи, але й діти ремісників і селян. Повний 
курс шкільного навчання передбачав засвоєння орфографії, граматики, риторики, 
математичних і філософських дисциплін. Костянтинопольський "університет" ча-
сів Феодосія ІІ (408-450 рр.) нараховував 31 кафедру. Зміст навчання у школах і в 
"університеті" майже не відрізнявся від освітніх вимог епохи еллінізму. Державна 
мова Східної Римської імперії ІV-VІ ст. – латинська мова – у свідомості населен-
ня асоціюється з усім старим; із тим Римом, який нараз потерпає від нашесть гер-
манських завойовників; із тією соціальною ідеологією, якій час йти. Рідна мова 
найбільшої етнічної єдності Візантії є грецькою. Це також мова повсякденного 
спілкування мешканців країни. Знання, моральні і культурні цінності, християн-
ська ідеологія формуються і передаються одиницями грецької мови. Грецькою ж 
місіонери розповсюджують організаційні принципи "нового світу" від берегів Чо-
рного моря (істор. Πόντος Εὔξενος) до плоскогір'їв Абіссінії й оаз Сахари. 
Ορθοδοξία ("вірне вчення") заохочує до засвоєння грецької мови, до розвитку і 
розповсюдження власних етнокультурних цінностей у IV-V ст. готів, у VI-VII ст. 
– слов'ян, у VII-IX ст. – арабів, в ХІ-ХІІІ ст. – печенігів і половців. 
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Під кінець VІ ст. більше 90 % населення Візантії є християнами, античні світо-
глядні символи трансформуються та під потужним впливом християнської доктри-
ни набувають нового змісту. Ключовим поняттям світосприйняття античних греків 
є "гармонія". Моральність Давнього Риму ґрунтується на категорії "корисність". 
У процесі їхнього взаємопроникнення в "Імперії ромеїв і греків" складається новий 
культурно-ціннісний ідеал – "красота". Ромеї – наступники римських імперських 
прагнень і нащадки елліністичної культурної спадщини – поєднали "небесне із зем-
ним", на матеріальному зростили духовне, відшукали грань між творчістю і праг-
матизмом. "Міра, пропорційність, симетрія заради інтересів держави" – то є запо-
рука "краси", у якій відтворюються незмінні символи Візантії: Православ'я (як сві-
тоглядне вчення єдиної для всіх християн Церкви) і компроміс (імператору – пода-
тки і влада, народові – хліб і картини), саме як ікона (від д-гр. εἰκών – "зображен-
ня") і пурпуровий кодекс.  

Пурпурові кодекси являють собою збірки священних текстів, що виконані тво-
реним золотом або сріблом на пурпуровому пергаменті. Сучасна палеографія розрі-
знює декілька груп манускриптів відтворених на пурпуровому пергаменті, що дій-
шли до наших часів: 

 власне пурпурові кодекси є автентичними пам'ятками писемної традиції Віза-
нтії IV-VI ст., які передають текст Нового Заповіту унціальним шрифтом грецькою 
мовою; дані рукописи нині являють собою фрагментарно збережені ілюміновані 
книги, що класифікуються у каталозі ЮНЕСКО як загальнокультурна світова циві-
лізаційна цінність [http://www.unesco.org/ webworld/mow]. Сучасна палеографія від-
носить до цієї категорії п'ять відомих сьогоденню манускриптів, які за кодифікаці-
єю Зодена і Грегорі-Аланда відповідають таким класифікаторам:  

 N (022) – Codex Purpureus Petropolitanus (Петербурзький пурпуровий кодекс); 
 (023) – Codex Sinopensis (Синопський кодекс); 
 Σ (042) – Codex Rossanensis (Россанський кодекс); 
 Φ (043) – Codex Beratinus (Бератський кодекс); 
 080 – фрагмент унціального рукопису; 
 пурпурові мінускульні рукописи, які передають текст Нового Заповіту грець-

кою мовою: 
 мінускул 565 є рукописом ІХ ст. під назвою "Кодекс імператриці Феодори", 

що зберігається у фондах Російської національної бібліотеки (шифр Gr. 53) у 
Санкт-Петербурзі; 

 мінускул 1143 або Другий Бератський кодекс, який палеографічно датується 
ІХ ст., зареєстрований ЮНЕСКО як загальнокультурна цінність, знаходиться в ар-
хівах Національної бібліотеки Албанії у Тирані (реєстраційний номер 2); 

 лекціонарії на пурпуровому пергаменті – збірки текстів Нового Заповіту ви-
конані грецькою мовою, що призначені для біблійних читань Літургії слова: 

 Віденське коронаційне Євангеліє є ілюмінованим кодексом VІІІ ст., який на-
раз зберігається у Віденському музеї історії і мистецтв (Inv. XIII 18); 

 лекціонарій ℓ 46, який має назву Неаполітанський кодекс, знаходиться у Націо-
нальній бібліотеці імені Вітторіо Еммануеле ІІІ у Неаполі (Cod. Neapol. ex Vind. 2); 
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 пурпурові кодекси латинською мовою, що складають частину Vetus Latina: 
 Codex Vercellensis або Верчеллійський кодекс є найраннішим із тих, що збе-

реглися (ІV ст.), рукописом Нового Заповіту давньою латинською мовою; знахо-
диться у кафедральній бібліотеці м. Верчеллі у П'ємонті (Італія); 

 Codex Veronensis – іменований за місцем знаходження Веронський кодекс є ру-
кописом ІV-V ст., що передає варіант тексту, який Ієронім прийняв за основу Вульгати; 

 Codex Palatinus – Палатинський кодекс відносять до манускриптів ІV-V ст.; 
більша частина його зберігається в Австрійській національній бібліотеці у Відені 
(Lat. 1185), по одному листу – у Трініті коледжі у Дубліні (N. 4. 18) та у Британсь-
кій національній бібліотеці в Лондоні (Add. 40107);  

 Codex Brixianus – рукопис VІ ст., який виготовлений у скрипторії монастиря 
поблизу Брешії і дотепер зберігається у публічній бібліотеці цього міста; вважаєть-
ся ймовірною основою для Вульфіліанської готської Біблії; 

 Codex Purpureus Sarzanensis – іменований за місцем збереження (кафедраль-
ний собор у м. Сареццано) рукопис V-VІ ст.; 

 пурпуровий кодекс готською мовою – Codex Argenteus або "Срібна Біблія" є 
манускриптом VІ ст., який являє собою список із готської Біблії Вульфіли; зберіга-
ється у сховищах університетської бібліотеки м. Уппсала (Швеція); 

За кольором матеріалу до пурпурових кодексів відносять також "Віденську ґене-
зу" – манускрипт VІ ст., який передає текст "Септуагінти" і більш пізні рукописи 
періоду Каролінгського Ренесансу і Королівства Астурія.  

Пурпурові кодекси у класичному розумінні цього терміну є надбанням візантій-
ської культурно-естетичної традиції ІV-VІ ст. Основними характеристиками техні-
ки письмового виконання священних християнських текстів у Східній Римській 
імперії вказаного періоду є: 

 матеріал – пергамент; 
 спосіб переплетення – кодекс; 
 мова – грецька І ст. н.е., так звана "грецька мова Нового Заповіту" 
 шрифт – унціал; 
 текст супроводжується ілюстраціями. 

Пергамент кодексів призначених у використання імператорам або найвищим 
духовним сановникам фарбувався у пурпуровий колір. У такому випадку текст ви-
конувався золотими або срібними чорнилами. До впровадження вказаної техніки 
книги для імператорів писалися пурпуровими чорнилами на нефарбованому перга-
менті. Звернення до використання барвників у виготовленні книг має філософське 
підґрунтя. У Візантії колір є настільки ж семантично значущим як і слово. Золотий 
є кольором Бога. На думку хризографів (писарів золотими чорнилами) цей колір до-
зволяє відчути "сяйво Бога та пишноту небесного Царства, в якому ніколи не буває 
ночі" [Чудакова 1986, 63]. Пурпуровий є кольором царя: Бога – на небесах, імперато-
ра – на землі. Візантійський імператор Костянтин Багрянородний (Х ст.) у своєму 
трактаті "Про Церемонії" вказує, що речі пурпурового окрасу мають належати лише 
імператорам, а "варварам слід казати, що ці речі є принесеними з небес […]" [Придик 
1896, 151]. Пурпур здійснює на свідомість людини такий саме вплив як і золото. І 
цей вплив походить не лише із корисності й прагнення заволодіти дорогоцінною 
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річчю. Безперечно, античний пурпур був дуже коштовною фарбою, що пояснюєть-
ся умовами і технологією його видобування. Речовина тваринного походження – 
античний або тірський (оскільки почав видобуватися поблизу міста Тір) пурпур 
виготовлявся шляхом змішування барвників, що продукували три види середзем-
номорських молюсків: Murex brandaris і Purpura chemastoma давали барвник фіоле-
тових відтінків, Murex trunculus виділяв червоний пурпур. В залежності від пропо-
рцій можна було отримати відтінки від ясно-рожевого і червоного до темно-
фіолетового і навіть брунатного, що власне і простежується у гаммі кольорів пур-
пурових кодексів. Для вироблення одного граму барвника необхідно було виловити 
та певним чином обробити близько 10.000 равликів. Саме тому і Теопомп, і Пліній 
Старший вказують на дорожнечу античного пурпуру, який є на вагу золота чи сріб-
ла [Bonnardot 1858, 216]. Саме тому лише імператори мали право розписуватися 
пурпуровими чорнилами, а, навіть, регенти використовували зелені чорнила із зі-
псованого барвника. "Народжений у пурпурі" – це візантійський імператор, який 
з'являвся на світ і йшов із нього у кімнатах вбраних пурпуровою тканиною, якому 
призначалися пурпуровий одяг і чоботи, який читав пурпурове Євангеліє. Саме то-
му античний або тірський пурпур отримує синонім – імператорський пурпур. У ча-
си Середніх віків складається ще одне словосполучення – "піднятися до пурпуру", 
що означає "стати кардиналом". Отже лише кардинал Святої церкви за рівнем 
впливовості і влади міг наблизитися до візантійського імператора. Водночас пур-
пуровий колір здатен впливати на підсвідомість людини, як то підтверджують пси-
хологічні дослідження [http://www.calabriaonline.com]. Із точки зору об'єктивної 
дійсності пурпур є парадоксальною палітрою кольорів, яка складається при поєд-
нанні непоєднуваного: відтінків холодного і теплого тонів – синього і червоного. 
Настільки дорогоцінний і загадковий матеріал повинен був явитися людству із до-
помогою загальновизнаного героя. І таким героєм, за словами Юлія Полідевка 
(ІІ ст.), є Геракл, який відкрив пурпур у Леванті, коли працював на тірського царя 
Фоннікса. Спираючись на існуючі історичні свідоцтва, що є непрямими, і виходячи 
із значення, якого набував пурпур у свідомості населення Візантійської імперії й 
сусідніх територій, слід вказати, що за часів правління Юстиніана І Великого 
(VІ ст.) візантійські пурпурові кодекси могли належати лише імператорові або ж 
бути вівтарними Євангеліями найвеличніших Соборів Східної Римської імперії, як 
то, наприклад, Собор Святої Софії у Костянтинополі, або ж церква Сан-Вітале у 
Равенні. За словами Юстиніана І: "Джерелом усіх пишнот церкви є щедрість імпе-
ратора" [http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki.htm]. Отже й вівтарні Євангелія 
виконувалися за рахунок імператора, і визначалися як його подарунок Церкві.  

Тексти пурпурових кодексів "золотої доби" візантійської епохи (VI ст.) написані 
грецьким унціальним шрифтом, що є представленим на рисунці 2. 

 

 
 

Рис. 2. Унціальний шрифт літер грецького алфавіту 
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Грецька мова текстів пурпурових Євангелій, як і ранньохристиянських текстів 
Нового Заповіту, являє собою приклад койне (Κοινὴ Ἑλληνική), наддіалектної фо-
рми, що складається у посткласичну античну епоху під впливом діалектних форм 
Юдеї, Галілеї, а згодом й інших підвладних Риму територій. Із точки зору соціо-
лінгвістики ця новозаповітна грецька мова може розглядатися як одна із основних 
характеристик надетнічної мовної спільноти "християн", існування котрої слід 
обмежити І-VІ ст. н.е. Першим століттям н.е. датується зародження християнської 
ідеологічної доктрини, яка і привертає увагу представників багатьох етнічних 
угруповань до християнської спільноти; яка спонукає до вивчення мови, що нею 
передається нове життєстверджуюче вчення. Літочислення нової ери від року Різ-
два Христова вирахував і запропонував у 525 р. ігумен Діонісій Малий, який за 
дорученням папи Римського Йоанна І складав пасхальні таблиці. До VI ст. роки 
відлічувалися переважною більшістю ab urbe condita (Риму чи Костянтинополя), 
або ж від дати народження певного імператора. Кінцева дата існування християн-
ської мовної спільноти пов'язується із низкою доленосних подій в історії Східної 
Римської імперії та на прилеглих територіях, які у підсумку поклали кінець ста-
рому класичному світові. Наприкінці VI ст. – у VІІ ст. війна з Персією, вторгнен-
ня слов'ян із півночі, похід ісламських армій по спустошеній Візантії, захоплення 
арабськими племенами Сирії, Палестини, Північної Африки; засуха, голод, бу-
бонна чума – все це не лише викликає відчай у населення колишньої могутньої 
Імперії, а й корінним чином змінює звички і образ життя народів всієї Європейсь-
кої частини континенту. Територія підвладна Візантії скорочується втроє. Візан-
тія припиняє карбувати монети, тому, як наслідок, не збираються податки, не ро-
бляться будь-які форми записів, не відбудовуються міста. У VІІ ст. Костянтино-
поль залишається єдиним містом в державі, що не є завойованим, або зруйнова-
ним. Жителі Візантії тікають до Греції, захоплюючи із собою лише найцінніші 
речі: книги, ікони, реліквії із найвіддаленіших християнських святинь. Проте й на 
заході старий устрій життя руйнується: після захоплення арабами Єгипту звідти 
припиняється постачання борошна – хліб вже не роздають безкоштовно; із Сирії 
більше не везуть маслинову олію – будинки європейців залишаються без світла, 
змінюється система харчування. Люди починають копіювати звички та звичаї на-
родів півночі, які не знали наявних в Імперії зручностей: вдягають брюки, почи-
нають носити довге волосся, тощо. Саме у ці часи з'являються палімпсести – кни-
ги написані вдруге поверх змитих із пергаменту первинних текстів. Знівечуються 
старі морально-естетичні цінності. Народи роз'єднуються задля того, щоб вижити. 
Починається період зародження ранньофеодальної ідеології, складаються нові 
діалекти і говірки, виникають нові літературні жанри релігійного характеру.  

Починаючи студіювання новозаповітних текстів ранньохристиянського та візан-
тійського періодів слід звернути увагу на графічно-звукові співвідношення, що во-
ни стають характерними також для грецької мови християнської мовної спільноти. 
Звукотипи грецької мови новозаповітного періоду наводяться у таблиці 1 в одинцях 
міжнародного фонетичного алфавіту.  
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Таблиця  1.  Фонографічна система грецької мови новозаповітного періоду 
 

графема звукотип графема звукотип графема звукотип 
Α / α [a] Λ / λ [l] Φ / φ [ph] 
Β / β [β] Μ / μ [m] Χ / χ [kh] 
Γ / γ [γ] Ν / ν [n] Ψ / ψ [ps] 
Δ / δ [d] Ξ / ξ [ks] Ω / ω [ʊ] 
Ε / ε [ε] Ο / ο [o] ΑΙ / αι [ε] 
Ζ / ζ [z:] Π / π [p] ΕΙ / ει [i] 
Η / η [e] Ρ / ρ [r] ΟΙ / οι [y] 
Θ / θ [th] Σ / ς / σ [s / s:/ z] ΑΥ / αυ [aw] 
Ι / ι [i] Τ / τ [t] ΕΥ / ευ [εw] 

ΗΥ / ηυ [ew] Κ / κ [k] Υ / υ [y] 
ΟΥ / ου [u] 

 
Оскільки тексти новозаповітних кодексів у Східній Римській імперії наслідували 

автентичні, вони виконувалися грецькою мовою. Водночас метою представників 
вищих верств державної ієрархії було як можна більше розповсюдження християн-
ства не лише у межах держави, де грецька була мовою повсякденного спілкування, 
але й серед язичників, які, переважною більшістю, із точки зору античного світо-
гляду були неписьменними. Задля спрощення розуміння змісту у Візантії почина-
ють доповнювати тексти у священних книгах зображеннями. Спочатку ілюстрації 
та орнаменти візантійських книг копіювали зразки елліністичної епохи. У візантій-
ських кодексах зображення розміщувалися так, як колись в античних сувоях. Дрібні 
кольорові ілюстрації вторгалися в текст таким чином, що не були відділені від ньо-
го рамкою і фон їхній був таким же як у тексті: білим або пурпуровим. За технікою 
оформлення – це суто античний стиль виконання. Перші книги такого типу були 
створені у скрипторії монастиря Св. Йоанна у Костянтинополі. У VІІІ ст., після 
зламу старої епохи, знищуються усі зображення святих, а отже – ікони, мозаїка, 
кодекси. Саме тому не вимірюється цінність тих п'ятьох пурпурових кодексів, які у 
фрагментарному вигляді дійшли до наших часів, а актуальність вивчення їх історії і 
палеографічних характеристик не викликає жодного сумніву.  
Петербурзький пурпуровий кодекс N (022) найбільш повний із тих, що дійшли до 

наших часів, пурпуровий кодекс датований VI ст. На думку Є.E.Гранстрем рукопис є 
виконаним в імператорському скрипторії Костянтинополя [Гранстрем 1969, 232-243], 
за іншою версією – міг походити із Сирії. Первинно нараховував 49 пентад – зошитів 
із п'яти великих подвійних пергаментних листів, що покладалися один на одне і пе-
региналися навпіл, формуючи таким чином 20 сторінок. Із таких саме пентад є скла-
деним найдавніший рукопис Біблії у Ватикані і пурпурове Россанське Євангеліє. До-
тепер збереглося цілком або частково 38 зошитів із 231 листа. Отже втраченими вва-
жаються 259 листів, із них – 225 із євангельським текстом [Медведєв 2006, 347-362]. 
На інших сторінках розміщувався зміст Євангелій із титулами глав. Приблизне спів-
відношення збережених і втрачених частин Петербурзького пурпурового кодексу N 
відповідно до кожного із чотирьох Євангелій наводиться у таблиці 2.  
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Таблиця  2 .  Кількісні показники текстових фрагментів  
Петербурзького пурпурового кодексу N 

 
Євангеліє наявних рядків втрачених рядків 
від Матвія 689 1633 
від Марка 189 1311 
від Луки 1268 1222 
від Йоанна 1101 732 
Усього 3247 4898 

 
Із нумерації на сторінках кодексу можливо зробити висновки, що рукопис був 

розділений на частини близько ХІІ ст. На теперішній час частини Петербурзького 
пурпурового кодексу N зберігаються у таких сховищах: 

 Російська національна бібліотека, м. Санкт-Петербург (182 листи форматом 
31,6 х 26,5 см); 

 бібліотека монастиря Святого Йоанна Богослова на острові Патмос (33 листи 
– 33,3 х 26 см); 

 Ватиканська бібліотека (6 листів – 33,3 х 28,5 см); 
 Британська національна бібліотека, м. Лондон (4 листи – 31,6 х 26,5 см); 
 Австрійська національна бібліотека, м. Відень (2 листи – 29 х 26,5 см); 
 бібліотека П'єрпонта Моргана, м. Нью-Йорк (1 лист); 
 Візантійський музей, м. Афіни (1 лист); 
 Візантійський музей, м.Салоніки (1 лист); 
 приватне зібрання маркіза А.Спіноли, м. Лерме (1 лист). 

Усі перелічені частини складають один манускрипт оскільки виявляють такі 
спільні характеристики [Придик 1896, 138-172]: 

 написані на матеріалі однакової технології обробки, одним і тим самим поче-
рком; 

 текст усіх фрагментів виконаний у два стовпчики на сторінці по 16 рядків із 
10-12 літер, титули і Nomina Sacra відтворені золотими чорнилами; 

 розрізнені за місцем зберігання частини логічно доповнюють одна одну: на-
приклад, перший патмоський лист починається зі слів ΓΗΝΓΕΝΗΣΑΡΕΘ (Мк.: 6,53) 
і являє собою безпосереднє продовження десятого листа із Петербурзької частини, 
текст якого закінчується словами ΗΛΘΟΝΕΠΙΤΗΝ. 

Найбільший за обсягом фрагмент Петербурзького пурпурового кодексу N, що 
зберігається у Росії, має назву Сармісахлійське Євангеліє, за місцем знаходження 
манускрипту із 1847 р. по 1896 р. у гірському селищі Сармісахли, що у 100 км від 
Кейсарі (Туреччина). Зусиллями Великого Князя Костянтина Костянтиновича, пра-
цівників Російського археологічного інституту, консульства Російської імперії у 
Костянтинополі дорогоцінний рукопис був переправлений до Росії і подарований 
Російському імператорові Миколі ІІ першого травня 1896 р. як коронаційне Єван-
геліє. Як це передбачають східні традиції, подарунок членів грецької православної 
громади був не зовсім безкорисливим. У відповідь Російський імператор направив 
до селища Сармісахли 10.000 рублів. Водночас слід зауважити, що лише крайня 
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потреба примусила грецьких християн розлучитися із священним для них мануск-
риптом. Подібний висновок підтверджується словами Імператорського Російського 
консула у Костянтинополі О.Д. Левитського: "На околиці Сармісахли місцеві жи-
телі зупинили мій екіпаж і просили, як милості, дозволу в останній раз прикластися 
хоча би до тієї валізи, у якій знаходився священний для них рукопис, який вони на-
важилися продати лише єдиновірній Росії" [Придик 1896, 142]. Дотепер Сармісах-
лійське пурпурове Євангеліє є одним із найцінніших рукописів у фондах Російської 
національної бібліотеки і зберігається під реєстраційним номером Gr. 537. Лист із 
Сармісахлійського Євангелія, представлений на рисунці 3, передає текст Євангелія 
від Матвія: 10, 10-17 [http://www.nlr.ru/exib/Gospel/viz/index.html]. 

 

 
 

Рис. 3. Сармісахлійське Євангеліє. Мв.: 10, 10-17 
 
Нижче наводиться текст фрагменту у сучасній каліграфії. Тут і у подальшому у 

дужках додаються відсутні на сторінці частини фраз: 
(10μη πηραν εις οδον· μηδε δυο χιτωνας· μη ) δε υποδηματα· μηδε ραβδους αξιος γαρ 

ο εργατης της τροφης αυτου εστιν· 11Εις ην δ αν πολιν η κωμην εισελθητε εξετασατε τις 
εν αυτη αξιος εστιν κακει μινατε εως αν εξελθητε εκειθεν· 12Εισ ερχομενοι δε εις την 
οικιαν ασπασασθε αυτεν· 13και εαν μεν η η οικια αξια ελθατω η ειρηνη υμων επ αυτην 
εαν δε μη η αξια η ειρηνη υμων προς υμας επιστραφητω 14Και ος αν μη δεξηται υμας 
μηδε ακουση τους λογους υμων εξερχομενοι / της οικιας η της πολεως εκεινης εκτιναξετε 
τον κονιορτον των ποδων υμων· 15αμην λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται· γη· σοδομων και 
γομμορας εν ημερα κρισεως η τη πολει εκεινη 16Ιδου εγω αποστελλω υμας ως προβατα 
εν μεσω λυκων γινεσθε ουν φρονιμοι ως οι οφεις· και ακεραιοι ως αι περιστεραι· 
17Προςεχετε δε απο των ανθρωπων παραδωσωσιν γαρ υμας εις συνεδρια και εν ταις 
συναγωγαις αυτων μαστιγωσουσιν (υμας 18) [Cronin 1899, 10]. 
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Россанський кодекс Σ (042) за палеографічною оцінкою відносять до сиріо-
палестинської групи рукописів. На думку А.Гарнака цей манускрипт був написа-
ний в Антіохії [Гарнак 2001, 146-157]. Рукопис потрапив до Россано (місто у Ка-
лабрії) близько Х ст. за однією версією, як подарунок Собору міста від знатного 
візантійського вельможі, за іншими даними – був привезений на збереження мо-
нахами, що тікали зі сходу від арабських завойовників. У будь-якому випадку, 
веленовий пурпуровий пергамент Россанського кодексу вказує на дуже велику 
значимість документу у часи його створення. У 1879 р. кодекс був віднайдений 
А. Гарнаком у церкві Santa Maria Achiropita і дотепер є експонатом музею Єпархії 
міста Россано. Нині рукопис передає писаний срібними чорнилами (Nomina Sacra 
і перші три рядки Євангелій – золотом) у 2 колонки по 20 рядків на сторінці текст 
Євангелія від Матвія і Євангелія від Марка із лакуною Мк.: 16, 14-20, а також 
лист Євсевія Кесарійського. Із близько 400 пергаментних листів манускрипту 
збереглося 188, розміром 31 х 26 см. Первинно кодекс складався із чотирьох ка-
нонічних Євангелій, на що вказує мініатюра на першому листі і канони Євсевія. 
Россанський кодекс визнається сучасними експертами, як найдавніший із відомих 
сьогоденню ілюмінований рукопис [http://www.calabriaonline.com]. У сучасному 
стані манускрипт нараховує 16 мініатюр. Текст Євангелій описуваного кодексу 
був розшифрований О. фон Гебхардом і опублікований у 1883 р. Подальші розві-
дки дозволили виявити значну схожість текстологічної традиції Россанського ко-
дексу Σ і Петербурзького пурпурового кодексу N [Cronin 1899, 18-23]. Фрагмент 
Євангелія від Матвія: 27, 2-5 Россанського кодексу представлений на рисунці 4 
[www.calabriaonline.com/col/arte_cultura/arte_calabra/codex12.php]. 

 

 
 

Рис. 4. Россанський кодекс. Мв.: 27, 2-5 
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На сторінці передається такий текст: 
2και δησαντες αυτον απηγαγον και παρεδωκαν πιλατω τω ηγεμονι· 3τοτε ιδων ιουδας 

ο παραδιδους αυτον οτι κατεκριθη μεταμεληθεις απεστρεψεν τα τριακοντα αργυρια τοις 
αρχιερευσειν και πρεσβυτεροις 4λεγων· ημαρτον παραδους αιμα αθωον· οι δε ειπον· τι 
προσ ημας (συ οψη· 5) [Gebhardt 1900, 55]. 
Синопський кодекс O (023) написаний повністю золотими чорнилами на велені 

манускрипт, що його першим власником вважається імператор Юстиніан І Великий 
або ж одна із найближчих до нього персон імператорської фамілії. Привезений 
французьким офіцером Жаном де ла Тайєм (Jean de la Taille) у грудні 1899 р. із Си-
нопа в Орлеан манускрипт із 44 листів розміром 29,5 х 25 см містив глави 13-26 
Євангелія від Матвія. Нині рукопис складається із 43 листів із главами 13-24, а та-
кож включає 5 мініатюр розташованих у правому боці листів. Текст, записаний в 
одну колонку по 15 рядків із 18-19 літер, є виконаним in scriptia continua без пунк-
туаційних і діакритичних символів. Первинно рукопис міг нараховувати 144-150 
листів, за умови, що кодекс складався лише із Євангелія від Матвія. У разі існуван-
ня чотирьох Євангелій, Х. Кронін збільшує потенційний розмір кодексу до 490-500 
листів [Cronin 1901, 590-600]. У 1900 р. рукопис був досліджений і палеографічно 
описаний А.Омоном, який відносить його до сиріо-месопатамської текстологічної 
традиції. За структурою, змістом і графікою Синопське Євангеліє виявляє схожість 
із Петербурзьким пурпуровим кодексом N і Россанським кодексом Σ. Історія Си-
нопського кодексу до 1899 р. майже невідома, проте професор А.М. Грабар (1896-
1990) у своїй докторській дисертації "Синопське Євангеліє", яка була захищена у 
Сорбонні і класифікується як рідкісний рукопис у архівах Національної бібліотеки 
Франції, вказує, що до 1886 р. власником унікального Євангелія був російський 
професор Д.В. Айналов [Медведєв 2006, 347-362]. На теперішній час Синопський 
кодекс O зберігається у Парижі в Національній бібліотеці Франції під реєстрацій-
ним номером Ms. Gr. 1286.  
Бератський кодекс Φ (043) на думку експертів є одним із небагатьох найдавніших 

праобразів Нового Заповіту, який містить уривки доканонічного тексту [Рейсер 
1970]. Унціальний манускрипт грецькою мовою Кодекс Φ, що йменується Перший 
Бератський кодекс, на сьогодні налічує 190 пергаментних листів розміром 31,4 х 26,8 
см Передає текст Євангелія від Матвія та Євангелія від Марка із такими лакунами: 
Мф.: 1,1-6,3; 7,26-8,7; 18,23-19,3; Мк.: 14,62-16,20. Після тексту Євангелія від Матвія: 
20,28 розташоване західне доповнення, яке співпадає із фрагментом із Кодексу Бези. 
Євангелія писані сріблом у дві колонки на листі по 17 рядків із 8-12 літер. Nomina 
Sacra, перший і останній рядки Євангелія від Марка виконані золотими чорнилами. 
Посилаючись на Б.Стрітера, слід вказати, що перші свідоцтва про Бератський кодекс 
зафіксовані у каталозі монастирської бібліотеки на острові Патмос [Streeter 1924]. 
Відомо також, що саме там були втрачені Євангеліє від Луки і Євангеліє від Йоанна 
із цього рукопису. Сучасне ж найменування Кодексу походить від назви міста Берат 
(у візантійський період – Πουλχεριοπολις), що на півдні Албанії, в якому у Церкві 
Святого Георгія манускрипт знаходився із 1356 р. На теперішній час рукопис, який із 
2005 р. є занесеним до реєстру "Пам'ять світу" ЮНЕСКО, зберігається у Національ-
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ному архіві Албанії у Тирані (Nr.1). Уперше текст Бератського кодексу Φ (043) вида-
ний П.Батиффолем у 1887 р. На рисунці 5 наводиться сторінка із Бератського кодек-
су у реконструйованому і дійсному стані, із текстом Євангелія від Марка: 6,30-7,3 
[http://images.csntm.org/Manuscripts/GA_043]. 

 

 
 

Рис. 5. Бератський кодекс. Мк.: 6,30-7,3 
 
У сучасній каліграфії текст сторінки передається нижче. Жирним шрифтом на-

ведено літери, що збереглися: 
(30 ει δε τον χορτον του αγρου σημερον οντα και αυριον εις κλιβανον βαλλομενον ο) 

θεος ουτως αμφιεννυσιν ου πολλω μαλλον υμας ολιγοπιστοι 31 μη ουν μεριμνησητε 
λεγοντες τι φαγωμεν η τι πιωμεν η τι περιβαλωμεθα 32 παντα γαρ ταυτα τα εθνη 
επιζητουσιν οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος οτι χρηζετε τουτων απαντων 
33ζητειτε δε πρωτον την βασιλειαν του θεου και την δικαιοσυνην αυτου και ταυτα 
παντα προστεθησεται υμιν 34μη ουν μεριμνησητε εις την αυριον η γαρ αυριον 
μεριμνησει εαυτης αρκετον τη ημερα η κακια αυτης 7. 1 Μη κρινετε ϊνα μη κριθητε 2 
εν ω γαρ κριματι κρινετε κριθησεσθε και εν ω μετρω (μετρειτε μετρηθησεται υμιν 3). 
Кодекс 080 є фрагментом унціального пурпурового рукопису, що на двох збере-

жених сторінках пергаментних листів передає уривки Євангелія від Марка 9: 14-18, 
20-22; 10: 23-24, 29. Текст, виконаний золотом, розташовується у дві колонки на 
сторінці по 18 рядків у колонці. Загальний розмір пергаментних листів кодексу не-
відомий, оскільки необхідна кількість матеріалу для віртуальної реконструкції є 
відсутньою. Як вказує К.Р.Грегорі, у 1850 р. віднайшов і уперше описав кодекс 
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Єпископ Чигиринський Порфірій (у миру археолог П. Успенський, 1804-1885 рр.) 
[http://www.nlr.ru/exib/Gospel/viz.html]. На сьогодні фрагмент одного листа Кодексу 
080 є частиною фондів Російської національної бібліотеки у Санкт-Петербурзі (ре-
єстраційний номер Gr. 275, fol. 9-10), інший лист знаходиться у Грецькому ортодо-
ксальному Патріархаті в Александрії (шифр 496).  

У підсумку слід зазначити, що проаналізовані реліквії і нині розцінюються як 
спільні й однаково священні для усіх християн. Звернення ж до витоків духовної 
організації світосприйняття сучасних народів Європи здатне привести до розкриття 
матеріальної природи факторів, що на початку нової епохи поєднували різних за 
етнічним походженням християн у спільному лінгвокультурному просторі. 

 
Изучение исторического развития языковых единиц через исследование характеристик социоку-

льтурного пространства и раскрытие устройства мировоззренческой философии представителей 
определенной коммуникативной общности привлекает внимание к сформулированной Г.И. Асколи 
теории суперстратного и адстратного влияния. Целью же представленной работы является дока-
зательство выдвинутой гипотезы про существование в начале I тысячелетия н.э. надэтнической 
грекоязычной общности христиан, которая оставила значительный след в лингвокультурной тради-
ции народов современной Европы. 

Ключевые слова: языковая общность, христианство, койне, Византийская империя, унциальный 
манускрипт, пурпурный кодекс. 

 
The study of the historical development of the lingual units through a research of the characteristics of 

sociocultural space and the explanation of the device of the ideological philosophy of the representatives of а 
communicative community attract attention to the theory of superstratum and adstratum influence which was 
formulated by G.I.Askoli. However, the purpose of the represented work is to prove the advanced hypothesis 
about existence at the beginning of the I millenium A.D. of the Christians overethnic lingual community speaking 
Greek, which left significant track in the lingual and cultural traditions of the peoples of modern Europe. 

Key words: lingual community, Christianity, Koine Greek, Byzantine Empire, uncial manuscript, Codex 
Purpureus. 
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У статті розглядається специфіка архітектоніки професійного дискурсу, яка досі не стала 
предметом глибокого наукового дослідження. Презентується панорамний зріз макроструктури про-
фесійного дискурсу, що дозволяє виокремити у ньому три зони (власне професійну, перехідну, псевдо-
професійну), що поділяються на відповідні сектори, а також визначити принципи, за якими форму-
ється цей тип дискурсу. 
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ного дискурсу (власне професійна, перехідна, псевдопрофесійна), сектор зони професійного дискурсу. 

 
Професійний дискурс (зокрема специфіка його архітектоніки) як науковий фе-

номен практично не був об'єктом лінгвістичного дослідження. Предметом багатьох 
наукових дискусій, на думку В.Г. Борботька, стали комунікативні характеристики 
дискурсу і його функції у суспільній практиці, проте щодо "внутрішньої організації 
дискурсу, принципів формування його структури і змісту, то до сьогодні процес у 
розв'язанні цих проблем" є непомітним [Борботько 2006, 6]. 

Архітектоніка професійного дискурсу характеризується специфікою певних її 
ознак, тому механічне перенесення на нього структур інших дискурсів було б по-
милковим. Традиційно архітектоніка художнього дискурсу визначається як його 
своєрідна макроструктура на семантичному (ієрархія семантичних пропозицій) та 
прагматичному рівнях (задає спрямованість мовлення і водночас об'єднує дискурс 
як послідовність в одне ціле). Художній дискурс розгортається у часі та просторі 
через динаміку подій тощо. Художній твір як інформаційний конструкт можна роз-
глянути в декількох ракурсах, зокрема когнітивному, естетичному, мовнонормати-
вному і т. ін., однак головна його функція – емотивна, тобто вплив на читача, його 
емоції та почуття через художній образ. Зовнішнім виявом архітектоніки худож-
нього дискурсу є його розбивка на розділи, дії, події тощо. 

Оскільки професійний дискурс розгортається у двох планах – мовному та інфо-
рмаційно-фаховому, традиційні категорії дискурсології набувають при його аналізі 
нових ознак та нюансів. Літературознавці не зводять поняття "архітектоніка худо-
жнього дискурсу" до поняття "композиція художнього твору", оскільки "архітекто-
ніка водночас виявляє свою відмінність від композиції, власне побудови окремих 
його частин, образів, деталей, сюжетних ліній" [Літературознавчий словник 2006, 
65]. Архітектоніку дискурсу відповідно до його типу можна розглядати як гармо-
нійне поєднання частин в єдине ціле (архітектурний дискурс), як принциповий вза-
ємозв'язок частин художнього твору (художній дискурс), як таку структуру, що має 
відношення до систематизації науки чи діяльності людини (професійний дискурс). 
Отже, не існує універсальної матриці архітектоніки дискурсу як складної динаміч-
ної суперсистеми, і кожний з типів дискурсу потребує пошуку специфічних підхо-
дів і методів, адекватних для його вивчення. Так, не можна екстраполювати архіте-
ктоніку художнього дискурсу на професійний дискурс як такий. Однак при аналізі 
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його псевдопрофесійної зони такий підхід є правомірним, оскільки в цій зоні про-
фесійний дискурс виступає елементом структури художнього дискурсу за моделлю 
"текст у тексті". 

Професійний дискурс оперує інформаційним простором, тому його основними 
елітними одиницями виступають терміни на відміну від художнього дискурсу, елі-
тними одиницями номінації якого є тропи (образні засоби). Адресант художнього 
дискурсу оперує образами, тоді як адресант професійного дискурсу – поняттями. 
Його динамічність реалізується через іншу модель: знак (термін) – код (дефініція) 
та словесне оточення терміноодиниці. Виходячи із зазначеного вище констатуємо, 
що професійний дискурс розгортається не в часі та абстрактному просторі, обмеже-
ному рамками художнього тексту, а в конкретному, визначеному даною професій-
ною спільнотою інформаційному полі/просторі. Тому прагматичними ознаками про-
фесійного дискурсу є його тяжіння до розширення інформаційного простору (необ-
меженість пізнавальної діяльності людини), захоплення нових його сегментів, зану-
рення у цей новий сегмент інформаційного простору та чітке регламентування інфо-
рмаційних рівнів залежно від специфіки розгортання комунікативного процесу. 

Оскільки професійний дискурс охоплює значну кількість учасників, яких харак-
теризує різний ступінь комунікативної компетенції (як мовної, так і професійної), 
різна мета і як наслідок – різновекторні комунікативні стратегії, його неможливо 
уявити як гомогенну, однорівневу сукупність комунікативних подій, ситуацій то-
що. Якщо гіпотетично уявити професійний дискурс як систему, що тяжіє до упоря-
дкування як на парадигматичному, так і синтагматичному рівнях, що безпосеред-
ньо віддзеркалює процес професійного пізнання світу і регулюється лінгвальними 
та позалінгвальними чинниками, актуальним стає вивчення його архітектоніки як у 
цілому, так і окремих структурних складників. 
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Рис. 1. Зони професійного дискурсу 

Професійний дискурс є відкритою ди-
намічною системою як такою, процес фор-
мування якої не може вважатися остаточно 
закінченим. Він упорядкований не тільки 
горизонтально (на рівні терміносистемних 
окремих галузей знань), але й вертикально 
(відповідно до комунікативних вимог спе-
ціального спілкування). Його можна квалі-
фікувати як надзвичайно складне явище, 
що набуває ознак суперсистеми, яка інкор-
порує як мовні, так і фахові інтенції/мож-
ливості учасників спеціальної комунікації. 
Панорамний зріз структури професійного 
дискурсу схематично можна представити у 
вигляді трьох зон: власне професійної, пе-
рехідної, псевдопрофесійної (рис. 1), які, 
у свою чергу, поділяються на відповідні 
сектори (рис. 2). 
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Рис. 2. Сектори зон професійного дискурсу 
 

Власне професійна зона пов'язана з продукуванням нових знань і є вищим щаб-
лем професійного дискурсу. У цій зоні виділяємо декілька секторів: науковий (або 
дослідницький), спеціалізований (або професійно-виробничий), технологічний (або 
ремісничий). Продуктами наукового сектора є теорія, науково-дослідна програма, 
відкриття (як форма прирощення знання). Його адресантом виступає фахівець з ви-
соким інтелектуальним рівнем, який приділяє увагу аргументам, що базуються на 
логічних висновках. Адресата цього дискурсу цікавить коефіцієнт інформативності 
тексту, якою мірою отримана інформація може заповнити лакуни у його теорії, гі-
потезі, тобто його цікавить змістово-концептуальна інформація (термін І. Гальпері-
на). У цьому секторі спостерігаємо найактивніший вияв особистості адресанта че-
рез вибір мовних засобів для оформлення спеціальної інформації. Спеціалізований 
сектор характеризується обмеженим колом адресантів – фахівців певної галузі 
знань, регламентацією мовних засобів, зокрема вузькоспеціальної термінології. 
Мета адресата цього сектора – отримати вичерпну інформацію для виконання про-
фесійних обов'язків. У цьому секторі переважають тексти інструктивного типу, зо-
крема документація. Функція адресата, крім інших, пов'язаних з виробничим про-
цесом, – емпірично перевірити інформацію, продуковану адресантом наукового 
сектора. Технологічний сектор пов'язаний з колом адресантів з певними навичками, 
оскільки "технологія – це спосіб використання знань" [Філософський словник 2002, 
262]. Домінуючою комунікативною ситуацією у цьому секторі є усна неофіційна 
бесіда, у лінгвальному плані – активне вживання професіоналізмів, професійних 
жаргонів, безеквівалентної лексики. 
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Перехідна зона охоплює професійно орієнтований навчальний, професійно-
побутовий та науково-популярний сектори. Тут відбувається обробка, передача, 
пропаганда, розповсюдження професійної інформації, що набула статусу постула-
ту. Текст у цій зоні позбавлений індивідуальності, він лише констатує, не має поси-
лань на індивідуальний або особистий досвід, розрахований на узагальненого адре-
сата. У навчальному секторі презентується конкретна інформація, що, як правило, 
характеризується стереотипністю змісту, обмеженим обсягом, репетиторським 
компонентом тощо, що регламентовано професійною ситуацією. Адресант у цьому 
секторі набуває ознак узагальненого чи імперсонального; мета адресата – оволо-
діння спеціальними науковими дисциплінами, тобто отримання змістово-факту-
альної інформації (термін І. Гальперіна). Науково-популярний сектор спрямований 
на поширення, глобалізацію професійних знань у цікавій формі. Типом тексту у 
цьому секторі визначається і стратифікація термінів, що були використані у ньому. 

Псевдопрофесійну зону детермінує відсутність прагматичної мети – передати 
адресату певну суму (або обсяг) інформації, рівень і глибина якої регламентується 
її споживачем. Псевдопрофесійний дискурс стає складником художнього дискурсу, 
коли професійний фон виконує вторинну (естетичну) функцію: стає засобом харак-
теризації конкретного героя, ситуації або засобом психологічного впливу на почут-
тя, оцінку читача. До псевдопрофесійної зони належать художні, псевдонаукові та 
рекламні тексти, оскільки професійна інформація в них не спрямована на інтелек-
туальне збагачення адресата. 

Професійний дискурс є складною системою ієрархії спеціальних знань, які від-
повідають різним його секторам, тому що характер комунікації залежить від того, 
який тип компетенції конвенціально задіяний у комунікативній події. Проте такий 
розподіл зон професійного дискурсу на сектори не є абсолютним, оскільки в умо-
вах реальної комунікації спостерігаються процеси перетину, дифузності елементів 
цих секторів, що реалізується у переході від одного сектора до іншого, наприклад, 
при використанні у спеціалізованому секторі професійного дискурсу нетипових 
мовних засобів. Цей перетин не можна ототожнювати із суцільною ротацією чи ру-
хом мовних одиниць у вертикальному плані. Спостерігається "крапельна дифузія" 
цих знаків, коли, наприклад, у власне професійній сфері з'являються окремі профе-
сійні жаргони. Цей факт можна кваліфікувати як ознаку ідіолекту окремого адреса-
нта або як тимчасову лексему на позначення певного поняття, оскільки кожна зона 
має свої специфічні мовні засоби, притаманні їй прийоми викладу інформації. 
У горизонтальному напрямку такий рух мовних одиниць є реальним, що виявляєть-
ся у міжтермінологічній омонімії. 

Отже, аналіз архітектоніки професійного дискурсу дозволяє виділити такі прин-
ципи його конструювання: 1) інформативність, інформаційний коефіцієнт; 2) ком-
петентність учасників комунікації; 3) логічність; 4) достовірність інформації; 
5) непарадоксальність вихідних та кінцевих постулатів; 6) професійна норматив-
ність; 7) аргументованість; 8) діалогічність (дискусійність). 
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В статье рассматривается специфика архитектоники профессионального дискурса, которая до 
сих пор не стала предметом глубокого научного изучения. Презентуется панорамный срез макростру-
ктуры профессионального дискурса, что даёт возможность выделить в нём три зоны (собственно 
профессиональную, переходную, псевдопрофессиональную), в которых выделяются соответствующие 
сектора, а также определить принципы, на основе которых формируется этот тип дискурса. 

Ключевые слова: профессиональный дискурс, архитектоника, панорамная макроструктура, зона 
профессионального дискурса (собственно профессиональная, переходная, псевдопрофессиональная), 
сектор зоны профессионального дискурса. 

 
The specific character of professional discourse architectonics, which hasn't become an object for 

scientific in-depth study yet, is examined. Panoramic macrostructure profile of the professional discourse is 
demonstrated, which gives the possibility to separate out three zones in it (the professional proper, 
transitional, pseudoprofessional), where the following sectors are singled out. The principles on basis of 
which this type of discourse is formed are defined. 

Key words: professional discourse, architectonics, panoramic macrostructure, professional discourse 
zone (the professional proper, transitional, pceudoprofessional), professional discourse zone sector). 
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У статті з компаративістських позицій розглядаються невербальні засоби комунікації, а саме – 

комунікативні жести, притаманні німецькій і українській культурам. Пропонується власна класифі-
кація засобів невербальної комунікації у міжкультурному аспекті, робляться висновки щодо необхід-
ності включення тематики невербальної комунікації до курсу викладання іноземних мов. 

Ключові слова: міжкультурна комунікація, невербальна комунікація, комунікативні жести. 
 
Міждисциплінарність і антропоцентризм сучасних лінгвістичних досліджень 

відкривають нові горизонти пізнання законів людського спілкування. Лінгвістика 
рухається від замкнутої парадигми мови через більш відкриту парадигму мовлення 
до широкої і багатогранної парадигми комунікації. Актуальність теми зумовлена 
тим, що, хоча за результатами психологічних досліджень людина отримує лише 
30 % інформації через вербальний канал, а решту 70 % – через невербальні канали 
комунікації, невербальні засоби людського спілкування досі залишаються мало ви-
вченими, оскільки вони традиційно залишалися поза предметним полем ізольова-
них одна від одної гуманітарних наук. Розширення парадигми сучасної лінгвістики 
і розповсюдження міждисциплінарного наукового підходу уможливлюють розгляд 
невербальної комунікації (далі – НК) в якості об'єкта дослідження в рамках теорії 
комунікації, що лежить на межі лінгвістики, психології, соціології і культурології. 
Предметом даної статті є порівняння комунікативних жестів, притаманних україн-
ській і німецькій НК, їхня взаємодія з мовними засобами та їхня класифікація з ме-
тою виявлення розбіжностей, суттєвих для міжкультурної комунікації. 

Квінтесенцією сучасного широкого тлумачення комунікації став крилатий вислів 
П. Вацлавіка: "Не спілкуватися неможливо" [Watzlawick 2002, 51], оскільки спілку-
вання прирівнюється до поведінки, а поведінка не має протилежності – людина не 
може "не поводитися". Отже, "діяльність чи бездіяльність, слова чи мовчання – все 
це носить характер повідомлення: ви впливаєте на інших, а ті, в свою чергу, не мо-
жуть не відреагувати на цю комунікацію і тим самим теж вступають у спілкування" 
[там же]. НК еволюційно виникла раніше, ніж мова. Вона не втратила свого значення 
і використовується паралельно і одночасно з вербальним спілкуванням. Що більше 
комунікація стосується емоцій, то більше пропорція між мовою і НК зсувається в бік 
невербального компонента. А. Меграбіан [Mehrabian 1971] вивів таку загальну фор-
мулу для комунікативних актів, в яких йдеться про почуття і прихильностей людей:  

Тotal Liking = 7 % Verbal Liking + 38 % Vocal Liking + 55 % Facial Liking, 
тобто повідомлення, яке комунікант передає під час спілкування, досягає реципієнта 
через мову тіла на 55 %, модуляції голосу на 38 %, і лише 7 % припадає на свідоме 
сприйняття змісту сказаних слів. Як відзначає І.Н. Горєлов, "…невербальні комуніка-
тивні засоби генетично (як в філогенезі, так і в онтогенезі) старші, ніж вербальні, і 
коли впродовж соціалізації людини сформулювалася "надзвичайна додача", як нази-
вав І.П. Павлов другу сигнальну систему (мову), вона … не відмінила, не витіснила 
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повністю невербальні засоби, а саме "додалася" до них. Таким чином, … мовленнєва 
моторика (артикуляція) є зовнішній засіб понятійно-абстрактного мислення, пере-
ведення його в комунікативне русло обміну інформацією. Невербальні ж засоби 
залишилися частково моторикою першої сигнальної системи і особливого, проміж-
ного рівня, що охоплює і першу сигнальну систему, і частину другої сигнальної" 
[Горелов 2003, 14-15]. У своїх експериментальних дослідженнях І.Н. Горєлов за 
допомогою відеозаписів довів, що в мовленнєвому акті спочатку розгортаються 
засоби НК, і лише потім, якщо їхнього ресурсу виявляється недостатньо для пороз-
уміння, – вербальні засоби. Інша справа, що "невербальна підкладка" [Горелов 
2003, 15] часто буває нечітко вираженою і перекривається інтенсивним потоком 
мовлення. Проте люди з раннього дитинства звикають зчитувати з обличчя і тіла 
комуніканта саме невербальні прояви. Неодноразово було доведено, що при одно-
часному сприйнятті невербального і вербального послань, які суперечать одне од-
ному, реципієнт надає перевагу невербальній інформації як істинній, а суперечливе 
вербальне повідомлення в такому випадку сприймається як брехня або іронія. І на-
впаки, якщо зміст вербального повідомлення і невербальні сигнали знаходяться в 
гармонії, це підсилює прагматичний вплив висловлювання.  

Виходячи з принципових розбіжностей невербальної і вербальної комунікації, 
а також з урахуванням функціональної асиметрії мозку людини, яка лежить в ос-
нові фізіологічної незалежності невербальної і вербальної функції, Б.П.Морозов 
[Морозов 1998] запропонував оригінальну модель двоканальної комунікації, осо-
бливість якої полягає у розділенні вербального і невербального каналів в усіх 
ланках системи комунікації: початковій (відправник, джерело мовлення), середній 
(мовленнєвий сигнал, який охоплює і лінгвістичні, і екстралінгвістичні парамет-
ри) і кінцевій (отримувач, слухач). Таким чином, вербальний (власне лінгвістич-
ний) і невербальний (екстралінгвістичний) канали працюють одночасно і незале-
жно один від одного в усіх ланках комунікативного ланцюжка. Такого ж виснов-
ку, але в іншій термінології, раніше дійшли автори монографії "Menschliche 
Kommunikation" [Watzlawick 2002]. У людській комунікації існують дві принципові 
можливості представлення об'єкта: у вигляді зображення, що передає схожість 
(аналогова комунікація), або через позначення іменем (цифрова комунікація). 
"Слова – це довільні знаки, якими маніпулюють за синтаксичними правилами… Це 
тільки семантична умовність (конвенція) мови, і поза цією умовністю ніякого іншо-
го зв'язку між словом і позначуваною річчю не існує… З іншого боку, в аналоговій 
комунікації існує щось особливе, "схоже на річ", яке використовується для того, 
щоб виразити цю річ" [Вацлавик 2000, 58-59]. Отже, вся вербальна комунікація є 
цифровою, а невербальна – аналоговою. Оскільки аналогова комунікація сягає ко-
рінням далеких архаїчних періодів еволюції, автори монографії вважають її більш 
цінною, ніж пізніший і більш абстрактний цифровий вид вербальної комунікації. 

НК у тій її частині, яка належить до першої сигнальної системи, є універсальною 
для homo sapiens (позіхання, відсахування тощо). У проміжній частині (паралінгвіс-
тичні засоби) і в частині другої сигнальної системи (конвенційні невербальні знаки) 
вона є соціально, культурно і етнічно обумовленою. Тому підготовка фахівців з 
іноземної філології і перекладу має передбачати всебічне формування у них кому-
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нікативних (а не тільки мовних і мовленнєвих) компетенцій і навичок, включаючи 
оволодіння системою невербальних знаків, притаманних тій чи іншій лінгвокуль-
турі. Темі НК присвятили свої праці М. Аргайл, А. Піз, Р. Бердвістел, А. Хілл, 
П. Екман, А. Меграбіан, П. Вацлавік, Г. Колшанський, І. Горєлов, Й. Крейдлін, 
Т. Ніколаєв, Б. Морозов, А. Акішина та ін.; її міжкультурний аспект вивчали 
Г. Хофстеде, Е. Холл, М. Пайер, С. Тер-Мінасова, Ф. Бацевич, О. Мотріченко, 
Л. Корнєва, С. Цицура, Є. Малишева, Ч. Туул та ін. Однак важливість НК у міжку-
льтурному діалозі ще недостатньо усвідомлюється в наукових і освітянських колах, 
тому в підручниках і навчальних програмах з іноземної мови і перекладознавства 
існують неприпустимі прогалини там, де мав би розглядатися невербальний аспект 
міжкультурної комунікації. 

Ч. Туул в ході порівняльного аналізу невербальних засобів російської і монголь-
ської комунікативних систем розділяє комунікативні жести на три групи: 1) "жести 
ареалії", які співпадають у виконанні, у сфері вживання і у способі передачі смислу. 
Ця найбільш численна група включає загальновживані жести вітання, прощання, 
знайомства, запрошення підійти, сісти тощо; 2) "еквівалентні жести", які співпада-
ють за змістом і сферою використання, але відрізняються у виконанні (наприклад, 
рахунок на пальцях: монголи починають рахувати з великого пальця, росіяни – з 
мізинця); 3) "жести реалії", присутні в одній культурі і відсутні в іншій (наприклад, 
в монгольській культурі відсутні жести цілування руки, удари долонею або паль-
цем по лобі, плескання по спині або по плечу, використання вказівного пальця для 
орієнтації співрозмовника тощо) [Туул 2004].  

На матеріалі порівняння німецьких і українських засобів невербальної комуні-
кації, представлених в рамках цієї статті комунікативними жестами, ми пропонуємо 
більш детально класифікувати невербальні комунікативні сигнали в міжкультурно-
му аспекті, поклавши в основу угрупування їхню конґруентність або неконґруент-
ність за формою, змістом, узусом і соціокультурними конотаціями (див. табл.1).  

 
Таблиця  1 .  Міжкультурна класифікація комунікативних жестів 

 
№ Група жестів Форма Значення Узус Конотація 
1 Міжкультурні універсалії  Ф1 = Ф2 

 
З1 = З2 
 

У 1 = У 2 
У1 ≈ У 2 

К 1 = К 2 
К 1 ≈ К 2 

2 Міжкультурні синоніми Ф 1 ≠ Ф2 
 

З1 = З2 У1 ≈ У 2 К 1 ≈ К 2 

3 "Фальшиві друзі" Ф 1 = Ф 2 
 

З 1 ≠ З 2 У 1 ≠ У 2 
(наслідок) 

К 1 ≠ К 2 
(наслідок) 

4 Ідентичні знаки, що не співпа-
дають в узусі 

Ф 1 = Ф 2 
 

З 1 ≈ З 2 
 

У 1 ≠ У 2 К 1 ≠ К 2 
(наслідок) 

5 Ідентичні знаки, що не співпа-
дають у конотаціях 

Ф 1 = Ф 2 
 

З 1 ≈ З 2 
 

У 1 ≠ У 2 
(наслідок) 

К 1 ≠ К 2 

6 Знаки-реалії vs лакуни Ф 1 ≠ 0 
Ф 2 = 0 

З 1 ≠ 0 
З 2 = 0 

У 1 ≠ 0 
У 2 = 0 

К 1 ≠ 0 
К2 – ??!  

Умовні позначення: Ф 1, Ф 2 – форма невербального знаку в першій і другій культурі;  
З 1, З 2 – значення; У 1, У 2 – узус; К 1, К 2 – конотація. 
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1. До першої групи нашої матриці ми відносимо такі засоби НК, які мають одна-
кові форму, значення, основні сфери і ситуації застосування, а також конотації в обох 
порівнюваних культурах. До них належать, в основному, сигнали, які коріняться в 
першій сигнальній системі (сміх, плач, посмішка, позіхання, "великі очі", сором'язли-
вий рум'янець тощо), які є генетично обумовленими реакціями організму і співпада-
ють в усіх культурах. Для цієї підгрупи "безумовних" тілесних послань ми спостері-
гали цікаву закономірність: якщо елемент підсвідомої мови тіла зафіксовано у сталій 
вербальній формі (у вигляді слова або ідіоми), то він сприймається носіями відповід-
ної культури більш усвідомлено. Наприклад, у німецькій мові існує сталий вираз 
Däumchen drehen – крутити великими пальцями рук, що значить нудьгувати або без-
діяти. Справді, коли людина нудьгує, але не може переключитися на інший вид дія-
льності в силу соціальних умовностей (наприклад, їй необхідно демонструвати свою 
присутність на нараді), вона починає або маніпулювати якимсь предметом, або прос-
то крутити великими пальцями один навколо одного. Повз носіїв української мови 
цей жест здебільшого проходить непоміченим, а от німецькі журналісти не втрача-
ють нагоди сфотографувати його як "речовий доказ", а також беруть його словесний 
образ за основу для звинувачень у бездіяльності політиків ("Europawahl: Wahlhelfer 
stellen sich auf Däumchendrehen ein", "Bundeswehr: Däumchendrehen in Khartum" то-
що). До першої групи ми відносимо також деякі поширені умовні сигнали, спільні 
для даних конкретних культур, у нашому випадку – німецької і української: вказу-
вання пальцем для привернення уваги, потирання пучкою на вимогу сплати, опущена 
голова на знак смутку на траурних церемоніях, запозичений з американської культу-
ри жест "victory" тощо. Для таких умовних знаків узус і конотації в німецькій і украї-
нській культурах в цілому співпадають, але рідко коли на всі 100 %. 

2. Друга група – міжкультурні синоніми – це умовні знаки, які співпадають за 
змістом, але виражаються в різній формі. Наприклад, рахунок на пальцях: українці 
загинають пальці починаючи з мізинця, німці – розгинають їх починаючи з велико-
го пальця. Щоб натякнути на нерозумність співрозмовника, українці крутять вказі-
вним пальцем біля скроні, а німці постукують себе пальцем по скроні або по лобі.  

3. "Фальшиві друзі" – це жести, які припускають різні інтерпретації в різних куль-
турах. Це найбільш небезпечна зона в міжкультурній НК. Так, на основі відмінних 
способів рахунку на пальцях між німцями і українцями виникає безліч непорозумінь. 
Коли українець дорахував до п'яти і демонструє німцю стиснутий кулак, той може 
сприйняти це як знак погорози і агресії. І навпаки, коли німець показує число 2 у ви-
гляді випрямлених під прямим кутом великого і вказівного пальців, притиснувши 
три інші пальці до долоні, українці схильні інтерпретувати цей жест як символ пісто-
лета, отже – агресії. Українець же показує число 2 у вигляді випрямлених вказівного і 
середнього пальців, що німець може зрозуміти як знак перемоги. Піднятий великий 
палець в українській культурі означає схвалення, "молодець", а в німецькій – теж 
схвалення, але з конотацією "ти – перший (кращий)!". Крім того, цей жест у німців 
може просто означати число 1 (наприклад, при замовленні у ресторані). В академіч-
них колах Німеччини схвалення доповіді виражають не аплодисментами, а стукан-
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ням кісточками пальців по столу, тоді як в східнослов'янській культурі такий жест 
може означати діаметрально протилежну оцінку розумових здібностей оратора.  

4. Наступну проблематичну з точки зору міжкультурної комунікації групу знаків 
складають жести з однаковим значенням, але різними сферами вживання. Напри-
клад, у діловому спілкуванні в Німеччині прийнято супроводжувати привітання і 
знайомство рукостисканням незалежно від ґендерної ознаки партнера. В Україні і 
Росії найчастіше руки тиснуть один одному лише чоловіки. Якщо перед початком 
ділової зустрічі український бізнесмен тисне руку лише особам чоловічої статі, іг-
норуючи при цьому ділових жінок, для представниць німецьких бізнес-кіл це є 
справжнім культурним шоком. Інший приклад – різні проксемічні уявлення. Зона 
інтимності у українців менша, ніж у німців, тому під час розмови німець відчуває 
дискомфорт, якщо український партнер стоїть надто близько, і навпаки. Відомий 
випадок, коли А.Меркель звернулася до французького посольства з нотою протесту 
щодо образливої поведінки Н.Саркозі, який у розмові з нею припускався надто ак-
тивної жестикуляції і доторкався до неї [Samuel 2007]. Те, що є неприпустимим в 
офіційному узусі для німців, для представників більш південних етносів, включаю-
чи український, іноді є соціально-культурною нормою.  

5. Різні варіації жестів можуть мати особливі конотації в одній культурі і не ма-
ти їх в іншій. Наприклад, для німців характерно підкликати людину жестом витяг-
нутої руки і рухами всіх пальців крім великого до себе. Якщо ж підкликáти людину 
одним лише вказівним пальцем, це носить для німця зневажливий або насмішкува-
тий характер [Payer 2006], а українцями сприймається більш нейтрально. 

6. Жести-реалії і лакуни. В кожній культурі існують специфічні невербальні зна-
ки, не характерні для інших культур. Ці знаки, які не мають відповідників в інших 
комунікативних системах, викликають непорозуміння в міжкультурному спілку-
ванні. В усній комунікації вони часто ілюструють або заміняють вербальні знаки. 
Наприклад, в німецькій мові слово bescheurt (похідне від scheurn – драяти, мити) 
означає дурнуватий, навіжений і часто супроводжується помахуванням правою 
долонею перед власним обличчям, ніби його інтенсивно "вмивають". Жест може 
використовуватися автономно, особливо в НК між водіями на дорогах, що в інозе-
мців не викликає ніяких асоціацій, крім подиву. Інший приклад – невербальна ілю-
страція до сталого виразу π-mal Daumen (дослівний переклад – π, помножене на 
великий палець, тобто приблизно, без підрахунків): витягнута вперед і вгору рука, 
пальці стиснуті в кулак, великий палець вказує на стелю; при цьому комунікант 
може замружити око, ніби він цілиться на великий палець. Цей жест часто непра-
вильно тлумачиться українцями (наприклад, як "Молодець!"). 

Таким чином, на основі викладеного матеріалу можна вважати доведеним, що: 
1) НК є невід'ємним і повноправним компонентом усної комунікації, зокрема між-
культурної; 2) засоби НК тісно пов'язані з вербальними засобами і можуть як ілюс-
трувати, так і заміняти їх особливим способом, притаманним конкретній лінгвоку-
льтурі; 3) НК є специфічною для кожної лінгвокультури і потребує інтерпретації в 
міжкультурному спілкуванні. З цього випливає практичний висновок про нагальну 
необхідність формування відповідної невербальної комунікативної компетенції у 
студентів, що вивчають іноземну філологію і переклад. 
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В статье под сопоставительным углом зрения рассматриваются средства невербальной комму-
никации, а именно – коммуникативные жесты, присущие немецкой и украинской культурам. Предла-
гается собственная классификация средств невербальной коммуникации в межкультурном аспекте, 
выводится умозаключение относительно необходимости введения тематики невербальной коммуни-
кации в программу преподавания иностранных языков.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, невербальная коммуникация, коммуникативные 
жесты. 

 
The article observes under comparative point of view means of non-verbal communication, notably 

communicative gestures used in German and Ukrainian cultures. Author's own classification of non-verbal 
communication means in intercultural aspect is being proposed. A conclusion about necessity of including the 
issue of non-verbal communication into foreign language study programs has been made. 

Key words: intercultural communication, non-verbal communication, communicative gestures.  
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Современный мир характеризуется тенденцией к расширению и углублению 

международных контактов в различных сферах экономической, общественно-
политической, социальной и культурной жизни. Это определяет необходимость 
обращения к проблемам межкультурной коммуникации. Однако при наличии взаи-
много интереса представителей разных культур друг к другу коммуниканты неред-
ко недостаточно знакомы с представителями другой культуры, с особенностями 
коммуникативного поведения представителей иной лингвокультурной общности. 

Кросскультурный подход является наиболее актуальным, на наш взгляд, в осве-
щении проблем лингвистики на современном этапе как общая методологическая 
предпосылка антропологической системы знания. Он предполагает толерантность 
всех этнических менталитетов и их языковых систем. Именно поэтому как никогда 
толерантность языковых парадигм является наиболее актуальной в антропоцентри-
ческой научной картине мира. И только кросскультурность, понимаемая как взаи-
мопроникновение языковых миров и культур, совмещение общего и различного, 
является единственно верным подходом в обучении языкам.  

Термин "кросскультурность" пришел к нам в 19 веке и означает в переводе с ан-
глийского языка "пересечение". Прошло много времени, прежде чем он был вост-
ребован в американской философии, затем психологии.  

Кросскультурные тенденции в развитии философии не означают конкретизации 
какой-либо определенной культуры, поскольку в методологическом отношении 
кросскультурный подход исключает преобладающую роль какой-либо системы по-
нятий, развивая идеи П. Рикера об этико-мифической основе культуры [Рикер 2000]. 
Следовательно, с кросскультурных позиций современная ситуация в мире рассмат-
ривается герменевтически, как новый способ диалога культур, религий и идеологий. 

Приверженцы современной интеркультурной философии стремятся к достиже-
нию оснований, способствующих коммуникации с "другим" и принимают гермене-
втический подход, предполагающий как на индивидуальном, так и на культурном 
уровне отказ от абсолютизации любой культуры (включая собственную), утверж-
дая, напротив, сферу взаимодействия и противодействия, что открывает перспекти-
вы развития философии в будущем, а также, с нашей точки зрения, является наибо-
лее перспективным подходом с точки зрения современной действительности вооб-
ще и с точки зрения формирования кросскультурной парадигмы личности в частно-
сти. Однако данная область исследования представляется новой и не достаточно 
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разработанной, поскольку в этой сфере знания еще не достигнуто согласие относи-
тельно теоретического основания, способного служить четким ориентиром в реше-
нии сложных герменевтических и методологических вопросов. Таким образом, 
кросскультурность и интеркультурность в философии – это действительно полифо-
нический процесс, стремящийся к гармонии различных "голосов", но с постоянным 
противопоставлением позиций и стремлением понять чужое мнение. В российской 
философии такая позиция восходит к лингвофилософским воззрениям М.М. Бахти-
на, считавшего открытое, становящееся диалогическое сознание и слово залогом 
существования и развития культуры [Бахтин 2000]. 

Таким образом, кросскультурность в философии способствует более точному по-
ниманию проблемы культурной идентичности определенного человеческого сообщес-
тва, рассматриваемой в ходе исторического процесса кросскультурного взаимодейст-
вия и взаимообогащения, возможного вследствие динамики постоянных кросскульту-
рных связей, то есть преодоления безоговорочного приоритета собственных традиций, 
что проявляется на всех уровнях взаимодействия людей в современном обществе.  

Развиваясь в этом направлении, современная философия пытается выйти на уро-
вень, способствующий разрешению проблем, захватывающих планетарное сообще-
ство в целом, обращаясь к наднациональным, кросскультурным, общечеловеческим 
ценностям.  

В условиях мозаики культур народов, населяющих нашу планету, общечелове-
ческие ценности не могут пониматься однозначно. Они должны рассматриваться 
каждый раз с учетом уникальных национальных культур, а для этого их значимость 
должна осознаваться людьми, живущими в несхожих культурах. Как справедливо 
отмечает Б.Л. Губман, "вся совокупность проблем, волнующих сегодня человечест-
во, настоятельно взывает к осознанию роли общегуманистических ценностей, на 
базе которых герменевтический разум призван воссоздавать и переосмысливать 
культурно-исторический процесс, современную ситуацию и рисовать возможные 
контуры грядущего" [Губман 1997, 25]. Чрезвычайно актуально данное понимание 
важности кросскультурного взаимодействия в условиях сегодняшней действитель-
ности, когда людям, живущим в многонациональном, мультикультурном обществе, 
необходимо не просто осознавать ценность культуры разных народов страны, но и 
строить свое взаимодействие, руководствуясь кросскультурными плюралистичес-
кими предпосылками, а также, что представляется первоочередным в аспекте дан-
ной работы, учиться пониманию "чужих" ценностей и передавать эти знания и этот 
ценный опыт общения с иными культурами из поколения в поколение, способствуя 
единству поликультурного пространства страны. 

Кросскультурные основания философии открывают новые перспективы для фи-
лософской деятельности вообще, и в частности, для понимания своеобразия нацио-
нальных философских культур, выяснения их роли в развитии и становлении поли-
логического способа осмысления действительности. Кросскультурный диалог как 
интеграция и взаимодействие культур призван, с точки зрения современной фило-
софии, служить основой понимания различных культур и традиций, в конечном 
итоге – основой миропонимания. 
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Новый опыт мировидения, связанный с современными процессами глобализации 
и интернационализации, ставит культурные смыслы и символы всех эпох и народов в 
состояние бесконечного кросскультурного диалога-полилога. Преодоление этноцен-
тризма в современном плюралистическом мире становится жизненно важным. "Гло-
бальный мир необходимо созидать в диалоге цивилизаций как общее пространство 
многогранной духовности – всегда открытое и вечно совершенствующееся в процес-
се понимания другого" [Василенко 1999, 18]. Таким образом, межпредметность, 
кроссдисциплинарность, кросскультурность являются сегодня основными методоло-
гическими предпосылками познания окружающей действительности. 

Современная философия считает кросскультурность методологической предпосыл-
кой для развития гуманитарных наук в современном поликультурном мире как гарант 
толерантности и развития человеческой цивилизации, как основу антропологической 
системы познания. Именно поэтому появились кросскультурная философия, педагоги-
ка, психология. Кросскультурный диалог как интеграция и взаимодействие культур 
призван, с точки зрения современной философии, служить основой понимания различ-
ных культур и традиций, в конечном итоге – основой миропонимания. 

Мы также считаем целесообразным введение данного понятия в лингвистику и 
лингводидактику как методологическую основу данных наук. 

Следует отличать понятие кросскультурности от понятий лингвокультурологии 
и межкультурной коммуникации.  

Одним из выражений антропоцентрической парадигмы в лингвистике является 
возникновение нового направления – лингвокультурологии, предметом которого яв-
ляются язык и культура, находящиеся в диалоге, взаимодействии между собой [Те-
лия 1996; Степанов 2004; Арутюнова 1998; Маслова 2004]. Сложный и многоаспект-
ный характер соотношения языка и культуры, их взаимоотношений, взаимосвязи, 
взаимовлияния и взаимодействия в процессе общения людей обусловило появление 
новой комплексной научной дисциплины синтезирующего типа, непосредственно 
связанной с исследованием культуры – лингвокультурологии, которая "изучает опре-
деленным образом отобранную и организованную совокупность культурных ценнос-
тей, исследует живые коммуникативные процессы порождения и восприятия речи, 
опыт языковой личности и национальный менталитет, дает системное описание язы-
ковой "картины мира" и обеспечивает выполнение образовательных, воспитательных 
и интеллектуальных задач обучения [Воробьев 1997, 125]. Таким образом, лингвоку-
льтурология, в наиболее широком понимании, исследует "проявления культуры на-
рода, которые отразились и закрепились в языке" [Маслова 2004, 9].  

Лингвокультурология – это наука, которая занимается проблемами взаимосвязи 
языка и культуры, становлением языковой картины мира. Однако она не занимает-
ся вопросами взаимовлияния и взаимопроникновения различных языков и культур.  

В то же время, этнопсихология использует лингвокультурологические методы 
исследования, обращаясь к важному для нас понятию кросскультурности при изу-
чении национальной специфики дискурсов в их уникальности и взаимодействии. 
Так, В.В. Красных обращает внимание на то, что "стратегии построения мира и 
дискурса обусловливаются в том числе и когнитивной картиной мира, и проблемы 
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в межкультурном общении могут возникнуть тогда, когда формальное "совпаде-
ние", эквивалентность вербальных единиц оборачивается квазиэквивалентностью 
на содержательном уровне" [Красных 2003, 319]. 

Межкультурная коммуникация, обогащающая национальные культуры, явление 
неоднозначное. Она может содействовать созданию вторичной языковой личности. 
Она содействует снятию противоречия "свой-чужой", но она может быть и орудием 
культурной экспансии, утесняя чужую культуру, поэтому любая коммуникация между 
представителями разных народов и культур требует специальных знаний и умений.  

Кросслингвистические исследования посвящены углублению культурного об-
мена между различными нациями, находящему свое выражение во взаимном влия-
нии языков и культур. Обусловленность языковых явлений и языковых единиц со-
циальными факторами: условиями коммуникации (временем, местом, участниками, 
целями и т. п.), обычаями, традициями, особенностями общественной и культурной 
жизни говорящего коллектива, являются предметом социолингвистических иссле-
дований [Крысин 1976].  

Процессу межэтнической коммуникации и факторам, его определяющим, а также 
феномену этнической идентичности посвящены этнопсихологические, этнолингвис-
тические и этнопсихолингвистические исследования [Герд 2005; Протасова 2004; 
Сорокин 1995], отчасти сближающиеся с лингвокультурологическими, однако про-
тивостоящие им, поскольку в центре современной этнолингвистики находятся лишь 
те элементы системы языка, которые соотносимы с определенными материальными 
или культурно-историческими комплексами [Топоров 1995; Толстой 1995].  

Очевидная потребность внимательного рассмотрения проблемы общения и взаи-
мопонимания различных народов и культур привела к появлению еще одной новой 
области научного знания – теории межкультурной коммуникации, само первонача-
льное название которой (cross-cultural communication – англ.) показывает ее неразры-
вную связь с понятием кросскультурности. В соответствии с направленностью дан-
ной работы, для нас теория межкультурной коммуникации представляет интерес 
прежде всего в той мере, в которой ее проблематика является пограничной с лингво-
культурологией [Hammer 1989; Spitzberg 1997; Kaikkonen 2001], поскольку именно 
кросскультурные особенности языкового и речевого общения и, в частности, эффек-
тивного обучения языку, находятся в центре внимания настоящего исследования.  

Отметим, что в данной работе мы рассматриваем понятия "общение" и "комму-
никация" как синонимы, вслед за многими учеными [Леонтьев 1984; Фурманова 
1993; Тер-Минасова 2005; Азимов, Щукин 2004 и др.], хотя существует также точка 
зрения, эти понятия разграничивающая [Парыгин 1999; Елизарова 2005]. 

Основоположником теории межкультурной коммуникации может быть назван 
Э. Холл, который одним из первых убедительно доказал связь между культурой и 
коммуникацией, заявив: "коммуникация – это культура, культура – это коммуника-
ция" [Hall 1959, 1981, 1982], а также провел аналогию с изучением иностранных 
языков при помощи грамматических категорий. Именно в ходе принятия и обсуж-
дения научным сообществом идей Э. Холла появились понятия "межкультурный", 
"интеркультурный", "кросскультурный" и "мультикультурный", которые, не полу-
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чив однозначного строгого разграничения, сосуществуют в научных исследованиях 
(см. об этом, например: (см. об этом, например: [Елизарова 2005, 76; Lustig, Koester, 
1999, 61]). Однако термин "межкультурный" получил наибольшее распростране-
ние, так что возникшее новое направление научного знания носит название именно 
теории межкультурной коммуникации. Необходимо отметить, что, на наш взгляд, 
кросскультурные исследования могут служить основой для дальнейшей разработки 
проблем межкультурного взаимодействия на разных уровнях. 

Основной идеей Э. Холла и его последователей стало признание тезиса о необ-
ходимости обучения культуре общения с иными народами, поскольку, если культу-
ру можно изучать, то полученные знания можно преподавать, т.е. было предложено 
не просто сделать межкультурную коммуникацию предметом научных исследова-
ний, но и обратиться к ней как к теме самостоятельного учебного курса. Данное 
положение мы воспринимаем как один из тех основных моментов, которые оказа-
лись в основе лингводидактического изучения проблем кросскультурности, поско-
льку, по мнению Э. Холла, главная цель изучения проблем межкультурной комму-
никации – изучение практических нужд представителей различных культур для их 
успешного общения друг с другом (в дальнейшем это позволило развивать теорию 
"культурных моделей взаимодействия" – cultural patterns of interaction [Hall 1998]. 

Для нас представляется интересным, что первоначальное обращение к пробле-
матике межкультурной коммуникации в европейском научном сообществе был 
сделан именно педагогами-практиками, которые в своей работе использовали отде-
льные страноведческие аспекты развития культур (см. об этом: [Садохин 2005, 15]). 
Именно такая же инициатива преподавателей иностранного языка привела к стано-
влению изучения межкультурной коммуникации в отечественной науке и системе 
образования. Стало очевидным, что успешные контакты с представителями других 
культур невозможны без знания особенностей этих культур и практических навы-
ков кросскультурного взаимодействия. По этой причине в ряде российских вузов в 
учебные планы была включена новая учебная дисциплина – "Межкультурная ком-
муникация", имеющая целью подготовку студентов к эффективным межкультур-
ным контактам, прежде всего, на уровне повседневного межличностного общения. 
Убедительным подтверждением становления межкультурной коммуникации могут 
служить учебные пособия, разработанные отечественными учеными [Самохина 
2005; Тхорик, Фанян 2005 и др.].  

Отметим, что современные исследователи, работающие в русле теории межку-
льтурной коммуникации, в свою очередь, указывают, что "еще многие вопросы и 
проблемы межкультурной коммуникации до настоящего времени практически не 
стали предметом научного интереса" у представителей различных гуманитарных 
наук, что, на наш взгляд, вполне справедливо для лингводидактики. Надеемся, что 
данное исследование будет в какой-то мере способствовать изменению сложив-
шейся ситуации, по крайней мере, в одном из возможных аспектов практического 
применения кросскультурности. 

Вопрос, лежащий в основе как лингвокультурологии, так и теории межкультур-
ной коммуникации, можно сформулировать следующим образом: "Зачем познавать 
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культуру через язык?" Ответом на этот вопрос, на наш взгляд, является необходи-
мость для одной культуры познания другой культуры, необходимость взаимопро-
никновения, прежде всего с целью понять другой, отличный от своего мир, форми-
руемый пространством иной культуры. Поэтому можно, на наш взгляд, сделать вы-
вод, что кросскультурные связи пронизывают собой все сферы жизни современного 
общества, что отчетливо проявляется и в жизни нашего государства, а следователь-
но, должно находить свое отражение также и в системе образования как кросскуль-
турный аспект формирования парадигмы личности обучаемого. 

Межкультурная коммуникация – это наука, определяющая процессы взаимодей-
ствия разных культур и этносов в условиях поликультурного мира. Однако она не 
занимается вопросами их взаимовлияния и взаимопроникновения. 

Следовательно, кросскультурность основана на синтезе двух наук – лингвокуль-
турологии и межкультурной коммуникации, с другой стороны, лингвокультуроло-
гия и теория межкультурной коммуникации на современном этапе развития служат 
воплощению идей кросскультурности.  

Как понятие "кросскультурность" шире, чем "лингвокультурология" и "межкульту-
рная коммуникация" – она не только призывает к пониманию и изучению своей род-
ной языковой культуры, не только помогает общаться с носителями других языков, но 
и через общее и различное обогащает языковую культуру носителя всем этническим 
спектром отражения мира в языке. Отход от этноцентризма в изучении языка – самый 
важный шаг на современном этапе развития лингводидактики, и в этом направлении 
наиболее интересным является применение опыта преподавания русского языка как 
иностранного в условиях полиэтнического и поликультурного сообщества. 

Понятие кросскультурности рассматривается как один из определяющих элеме-
нтов современного миропонимания.  

Кросскультурность мы рассматриваем как в лингвистическом, так и в лингводи-
дактическом аспектах. Закономерно, что кросскультурная лингвистика становится 
в современной лингвистике одним из наиболее актуальных направлений, создавая 
основу для кросскультурной лингводидактики – практического освоения принци-
пов кросскультурности в условиях полиэтнического языкового и культурного про-
странства, т. е. кросскультурная лингводидактика – это обучение языку с точки 
зрения кросскультурной лингвистики. Кросскультурная лингводидактика предпо-
лагает как преподавание родного языка, так и преподавание иностранных языков, 
прежде всего, украинского и русского (как языка межнационального общения).  

Отметим, что, по мнению исследователей, говорить о кросскультурном взаимо-
действии можно лишь в том случае, если участники этого взаимодействия не толь-
ко прибегают к собственным традициям, обычаям, представлениям и способам по-
ведения, но и одновременно знакомятся с чужими правилами и нормами [Guirgham 
1999; Тер-Минасова 2000 и др.]. 

Кросскультурность в лингвистическом и лингводидактическом аспекте – это 
комплексная область научного знания о языке, формировании языковой парадигмы 
личности в условиях поликультурного мира и взаимосвязи и взаимовлиянии языка 
и культуры. Концепция формирования "вторичной" языковой личности, овладева-
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ющей культурой иноязычного общения (И.И.Халеева и др.), базируется на идеях 
антропологической лингвистики (Э.Бенвенист, В.фон Гумбольдт, В.И.Постовалова 
и др.) и учении о "языковой личности" (Ю.Н.Караулов, К.Хажеж и др.), истоки ко-
торых в идеях академика В.В. Виноградова. 

В методике обучения русского языка в различных отраслях лингводидактики 
проблема кросскультурного взаимодействия первоначально нашла отражение в ра-
мках лингвострановедческой теории (РКИ), основы которой были заложены 
Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым. Некоторые аспекты кросскультурной 
лингвистики и лингводидактики рассмотрены в работах Ю.Д. Апресяна, Т.М. Бата-
ловой, А.Я. Варга, Л.Г. Ведениной, А. Вежбицкой, И.Г. Дубова, А.Г. Здравомысло-
ва, В.Т. Клокова, Н.Г. Комлёва, А.А. Леонтьева, С.В. Лурье, Р.В. Манекина, 
Р.П. Мильруда, И.В. Мостовой, Ю.Е. Прохорова, Л.Н. Пушкарёва, З.В. Сикевич, 
Ю.А. Сорокина, П.В. Сысоева, Е.Ф. Тарасова, С.Г. Тер-Минасовой, О. Христофо-
ровой, Л.И. Чинаковой, А. Щюца, Е.С. Яковлевой. 

Подобное развитие нового научного и образовательного направления является 
жизненно необходимым. Однако на уровне школьного образования проявления 
указанных тенденций практически не наблюдается. Налицо, на наш взгляд, некий 
однобокий подход к проблематике кросскультурного взаимодействия: обучать та-
кому взаимодействию следует на более ранних этапах, чем высшее образование.  

Кросскультурность рассматривается как в лингвистическом, так и в лингводида-
ктическом аспектах. Закономерно, что кросскультурная лингвистика становится в 
современной лингвистике одним из наиболее актуальных направлений, создавая 
основу для кросскультурной лингводидактики – практического освоения принци-
пов кросскультурности в условиях полиэтнического языкового и культурного про-
странства, т. е. кросскультурная лингводидактика – это обучение языку с точки 
зрения кросскультурной лингвистики, то есть формируется кросскультурная язы-
ковая парадигма личности. 

Кросскультурная лингводидактика предполагает как преподавание родного язы-
ка, так и преподавание иностранных языков, прежде всего, украинского и русского 
языков.  

Таким образом, рассмотрев проявления кросскультурности как определяющего 
элемента современного миропонимания, можно сделать вывод о том, что кросску-
льтурность представляет собой некую лингвофилософскую парадигму. Одним из 
методологических оснований кросскультурности мы можем считать лингвокульту-
рологию, выступающую в качестве комплексного синтезирующего подхода к взаи-
мосвязи и взаимодействию языка и культуры в их функционировании с ориентаци-
ей на систему общечеловеческих гуманистических ценностей. Другим методологи-
ческим основанием кросскультурности предстает, на наш взгляд, теория межкуль-
турной коммуникации. 

Итак, культура представляет собой сложнейший феномен, определяющий сис-
тему ценностных ориентаций как общества в целом, так и отдельной личности – 
носителя определенной культуры. Как отмечает Г.В. Елизарова, сопоставительное 
изучение культур возможно только с учетом того, что каждая культура находит 
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уникальное отражение в языке – ее носителе [Елизарова 2005, 7]. Именно поэтому 
кросскультурный аспект является актуальным объектом методического исследова-
ния, а результаты подобного исследования необходимо внедрить в методику обу-
чения неродному языку.  
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Розглянуто психофізичні засади варіативності у фонетиці. Оцінено експлікативні можливості 
закону Бугера-Вебера-Фехнера як спроби визначити межу між "фізіо" і "психо" у фонетиці. 
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Вебера-Фехнера, суміжність. 

 
У психофізиці прийнято вважати, що для людського слуху, зору та інших орга-

нів чуття залежність сили відчуття від сили подразнення визначається за законом, 
названим на честь німецьких фізіологів В-Е. Вебера і Г. Фехнера, хоча правильніше 
називати його законом Бугера–Вебера–Фехнера, позаяк німецькі вчені відштовху-
вались від досягнутого у цій сфері французьким фізиком Бугером [Худяков, Заро-
ченцев, 85]. Закон виражається формулою: E = a log I + b, де Е – величина відчуття, 
І – сила подразнення, а і b – константи, які є різними для різних стимулів [Шеве-
лев, 45]. Із формули випливає, що відчуття збільшується пропорційно логарифму 
інтенсивності подразнення. А стосовно порогів розрізнення між попереднім і на-
ступним подразненням установлено, що коефіцієнт Y – відношення між вихідною 
силою подразника (попереднє подразнення) та її мінімальною зміною (наступне 
подразнення), яка стає помітною для органу відчуття при переході до артикуляції 
суміжних неогублених та суміжних огублених голосних фонем у мовах, де є три 
ряди їх підйому, дорівнює числу 1,095, а у мовах, де є п'ять рядів підйому (німецька 
та угорська), – 1,047 [Тищенко, 198 – 199], що є дуже малою величиною, хоча вона 
не абсолютна, а відносна. Щоб хоч якось усвідомити цей коефіцієнт, можна взяти 
приклад І.А. Шевельова щодо тактильного сприйняття ваги: тиск на шкіру руки 
стає відчутним, коли збільшити вагу на 3 % , тобто коли до тягарця вагою 100 г до-
дати 3 г, а до тягарця вагою 1000 г – 30 г [Шевелев, 45]. Але постає закономірне 
питання: чи буде відчутна зміна, якщо додати не 3 грами, а 2,5 г, 2,7 г чи 1,5 грама? 
Образно кажучи, різниця між [Ие] в слові [лИежак] та [И] у слові [лИжиш] є ана-
логічною цим 1,5 грама або ж навіть меншою. Тоді як акустично-тактильна різниця 
між крайніми фонемами трикутника Хелвага А – І – О є значно більшою, ніж вели-
чина сенсорного порогу, позаяк ці звуки найбільше відрізняються за довжиною 
глотково-ротового резонатора [Тищенко, 198] та за іншими характеристиками. 

Акустично-інтротактильні нерозрізнення суміжних звуків цілком закономірні, 
якщо взяти до уваги, що сам закон Бугера-Вебера-Фехненра не є абсолютно неза-
перечним. Навіть інтерпретація цього закону різними вченими породжує коливан-
ня, аналогічні коливанням в інтерпретації суміжних звуків трикутника Хелвага. 
Вже більше ста років ведуться дискусії та суперечки між прихильниками логариф-
мічної залежності сили відчуття від величини стимула з одного боку та прихильни-
ками ступеневої залежності з іншого. Експерименти з одними величинами краще 
узгоджуються з логарифмічною залежністю, а з іншими величинами – зі ступене-
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вою функцією [Худяков, Зароченцев, 87]. Справа у тому, що людська психіка – то 
особлива матерія, і будь-які експерименти зі свідомістю не можна вважати абсолю-
тно незаперечними, позаяк не можна виключити впливу багатьох психічних факто-
рів, які важко або ж неможливо об'єктивізувати. Так, навіть такі психофізичні вели-
чини, як поріг зникнення відчуття і поріг появи відчуття при експериментах не збі-
гаються через дію таких ґештальтпсихологічних факторів, як "помилка звикання" 
та "помилка очікування". "Помилка очікування" полягає у тому, що піддослідний, 
здогадуючись наперед про майбутню зміну чи зникнення відчуття у ланцюгу 
пред'явлень, мимовільно змінює характер відповідей, не дочекавшись справжньої їх 
появи (зникнення)", а при "помилці звикання" піддослідний звикає давати відповіді 
певного типу і не змінює характеру відповіді навіть при явній появі (зникненні) 
відчуття. Обидва ці випадки "не може бути пояснено у рамках парадигм класичної 
психофізики" [там само, 80], і обидва вони є наслідком дії ґештальтпсихологічного 
принципу константності виділення фігури на фоні. 

У експериментах із сенсорики зустрічаються й інші фактори, які неможливо по-
яснити у рамках порогової теорії. Найвідоміші із них – це: 1) фактор так званої 
"фальшивої тривоги", коли піддослідний дає позитивну реакцію на "пусту про-
бу", тобто коли стимул відсутній [там само, 82]; 2) так званий "ефект вечірки" 
("cocktail party effect"), коли "зацікавлений слухач може розібрати тиху розмову 
людей, відокремлених від нього натовпом учасників вечірки, що голосно розмов-
ляють. Виділити подібну розмову за допомогою приладів поки що неможливо, а 
нейрофізіологічні механізми цього ефекту до сих пір не з'ясовано" [Шевелев, 44].  

Усе це навіть "викликає сумніви щодо доцільності використання поняття порогу у 
психологічних побудовах" [Худяков, Зароченцев, 82]. Через ці та інші причини на 
закон Бугера–Вебера–Фехнера накладено суттєві обмеження [КПС, 30]. Так, амери-
канський психофізик Стівенс взагалі відрізняв "простір стимулів" і "сенсорний прос-
тір" і, на відміну від Вебера та Фехнера, запропонував не логарифмічну залежність 
між силою відчуття та величиною стимула, а ступеневу. Суттєву корекцію до закону 
Бугера–Вебера–Фехнера внесли також американські учені Р. та Б. Тетсунян. А інший 
психофізик Ю.М. Забродін увів до цього закону важливий коефіцієнт, який відобра-
жає таку категорію, як ступінь обізнаності піддослідного про цілі та задачі експери-
менту. Якщо в експериментах Фехнера піддослідними були "наївні" учасники, то в 
експериментах Стівенса "обізнані", або ж треновані на сприйняття певних величин 
подразнень. Позаяк центральна нервова система людини здатна адаптуватися (навча-
тися) то, на думку Ю. Забродіна, поправка до закону Бугера–Вебера–Фехнера пови-
нна бути така: при "наївних" піддослідних залежність буде логарифмічною, а при 
обізнаних (тренованих) – ступеневою. Але ж, як справедливо зазначають Худяков та 
Зароченцев, поняття "обізнаності" і "необізнаності" відносяться вже не до сенсорних, 
а до інтегральних психічних утворень, для яких сенсорика – лише "канал для отри-
мання інформації про зовнішній світ" [Худяков, Зароченцев, 88].  

Як здається, у психофізичних експериментах з самого початку закладено майже 
нездоланне протиріччя. Звернімо увагу: з одного боку, учені-психофізики намага-
ються проникнути у таємницю психічного, але при цьому відчуття намагаються 
виміряти фізичними величинами. Сама формула Бугера–Вебера–Фехнера містить 
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такі компоненти, як величина відчуття (Е), сила подразнення (І) та константи, 
які є "різними для різних стимулів" (а, b). Але постає законне питання: у яких оди-
ницях можна виміряти величину відчуття і силу подразнення? Силу подразнення 
експериментатори вимірюють у кілограмах, герцах, децибелах, градусах, сантимет-
рах, розуміючи, що це виміри об'єктивних фізичних величин – ваги, частоти, си-
ли звука, температури, відстані, а не суб'єктивної сили подразнення. Один індивід 
може відчувати зміну звуку в 10 Гц і 5 Дб і зміну температури в 0,3 градуса, а ін-
ший може зовсім не відчувати цих змін. А в чому вимірювати таку категорію, як 
сила відчуття? У кілограмах, сантиметрах чи децибелах? А.І. Худяков та К.Д. Заро-
ченцев вказують: "значенню висоти звука в один сон (суб'єктивна величина) відпо-
відає частота звука в 1000 Гц при силі звука в 40 Дб (об'єктивна величина). Психо-
фізичні закони показують, як простір стимулів (зовнішніх подразників) перетворю-
ється у сенсорний простір. При цьому… відбувається "стиснення" діапазону змін 
значень стимулів. Але у реальному житті майже не зустрічається у чистому ви-
гляді пари психофізичних корелятів (виділено – А.Б.). Навіть сигнали однієї мо-
дальності являють собою досить складну сукупність фізичних характеристик, ре-
зультуюча величина яких не адитивна відносно своїх компонент. Це добре видно на 
прикладі тембру звука, фізичним корелятом якого служить сукупність гармонік, що 
складають звуковий сигнал, причому цю характеристику неможливо виміряти у 
простій фізичній шкалі" [Худяков, Зароченцев, 88 – 89]. 

Саме тому темні плями на діаграмах англійських голосних Дж. О'Коннора ма-
ють форму неправильних геометричних фігур, які розповзаються у непередбачува-
них напрямках [Тищенко, 167]: 
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На діаграмах можемо спостерігати амальгамування 13 англійських голосних фо-
нем у вигляді неправильних геометричних фігур. На першій діаграмі добре видно 
сповзання зони [і:] у вигляді "трикутника-бумеранга" у зону [о] та [е], а зона [ǽ] 
поширюється між [ε], [a] та [α] у вигляді "крісла" і т.д. На останній діаграмі, яка 
підсумовує зони усіх голосних, можна бачити, що практично усю площу трикутни-
ка-трапеції зайнято темними зонами і майже не залишається білих плям, що підтве-
рджує всеохопну дію принципу суміжності у фонетиці, який проявляється тут у 
несвідомому нерозрізненні звуків. На межі лінії [е] – [о] можемо розгледіти найте-
мнішу зону – маленький майже рівносторонній трикутник між [і], [ε:] та [ə]. Це зо-
на, де суміщаються усі голосні, що підтверджує ідею про те, що історично у процес 
заміщення могло бути інвольвовано усі фонеми трикутника. Окрім того, наявність 
такої зони свідчить про те, що у далекому минулому існував якийсь голосний про-
тозвук, який мав характеристики усіх сучасних голосних і який можливо вимовити 
при середньому розкритті рота, коли язик та інші артикуляторні органи перебува-
ють у стані абсолютного пасивного спокою, а голосові зв'язки продукують серед-
нього тону та висоти звук, який нагадує звук, яким ми пасивно відгукуємося, коли 
до нас хтось звертається. Можливо, це був звук середній між I, A та U, близький до 
редукованих голосних, що позначаються як [ь] та [ъ]. 

"Не маючи фізичної шкали, виміри психічних величин утрачають основу, "зави-
сають у повітрі". Як бути у цьому випадку? Класична психофізика … не змогла 
відповісти на це питання" [Худяков, Зароченцев, 88 – 89]. Це як раз той випадок, 
коли "контакти між психологією (фонологією) і фізіологією (та фізикою – А.Б.) іс-
крять" [Александров, 7].  

Однак сказане ніяким чином не повинно спонукати до недооцінки зусиль таких 
учених, як Бугер, В.-Е. Вебер, Г. Фехнер, Стівенс, Р. і Б. Тетсунян та Ю. Забродін. 
Велич цих учених у тому, що їхні психофізичні закони та поправки до них є нічим 
іншим, як спробою розв'язати чи не найутаємниченіше – визначити межу між 
"фізіо" та "психо", між матеріальним та ідеальним, щоб її стерти. А досягнен-
ня такої цілі не може не супроводжуватися суперечностями. 

До речі, прикро, що ніхто із фізиків, психологів і психофізиків не звертає уваги 
на те, що одним із фундаторів психофізики, який доклав багато зусиль, щоб "нама-
цати" цю межу, по праву слід вважати І.О. Бодуена де Куртене. Особливо це стосу-
ється його класичної праці [див. Бодуен де Куртене, 1963]. Таке ігнорування, з од-
ного боку, є зайвим свідченням того, що на магістральному напрямку пізнання, мо-
вознавство, на жаль, традиційно розцінюється, як ґрунтова дорога, а з іншого де-
монструє, наскільки шкідливим є поділ наук на природничі і гуманітарні. Фізик не 
вважає за необхідне цікавитися лінгвістикою та ще й ревниво охороняє зону своїх 
наукових інтересів від стороннього зазіхання, і навпаки, що неприйнятно. Мово-
знавство – то багатоаспектна природнича (психофізична) наука, яка гносеологіч-
но збагатила людство не менше, ніж інші природничі науки. Якщо взяти найвидат-
ніших психологів, то кожен із них обов'язково і неухильно приходив до лінгвісти-
ки. Щоб пересвідчитися, досить прочитати біографії юриста Л. Виготського, ліка-
ря-нейролога А. Лурія, психологів Е. Сепіра, Н. Хомського та інших. 
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Запропоновані нами формула і правила відносної соціально-статистичної хроно-
логії переходів голосних у трикутнику Хелвага теж є спробою поєднати акустичне, 
психічне та фізіологічне з історичним та лінгвістичним: t і→а = t i→e + t е→a, або 
t a→u = t a→о + t o→u, де t – час формування чергування. Формулу слід читати 
так: установлення чергування І/А статистично та геоісторично обов'язково відбува-
лося через установлення чергувань І/Е та Е/А, які існували певний час, або по-
іншому – чергування крайніх фонем у трикутнику виникає пізніше і лише че-
рез чергування суміжних голосних, яке виникає раніше. Формула дає підстави 
сформулювати наступні правила: 1. Якщо в якійсь індоєвропейській мові існує у 
синхронії чергування крайніх (основних) фонем трикутника у межах одного коре-
ня, то обов'язково повинен був існувати або існує також варіант із середньою (пе-
рехідною) фонемою, сліди якого потрібно шукати у діахронії, у споріднених мовах 
чи діалектах, або ж у неспоріднених мовах, які запозичили цей корінь; 2. Якщо ж 
чергування крайніх фонем у межах одного кореня не існує, то первинна голосна 
фонема перебуває лише на початковій стадії своєї варіативності, і її основний ало-
фон вступає у чергування поки що тільки із іншими алофонами або відтінками фо-
неми, або ж із суміжними (сусідніми) фонемами трикутника [див. Безпаленко, Бес-
паленко, 200; Безпаленко, 2004, 2007].  

Така формула і правила пояснюють, як відбувається поєднання фізіо і психо, 
тому вони, як і закон Бугера–Вебера–Фехнера, теж можуть бути неточними для 
якихось ділянок мови, хоча ми поки цього не знаходимо. Але їхня можлива неточ-
ність, "пухнастість" не більша, ніж неточність самої номінації і загалом науки, яка 
цілком і повністю ґрунтується на номінації, власне, на називанні нового старим і 
старого новим. "Шлях розвитку мови далеко не завжди був прямий і послідовний, 
не завжди йшов однією лінією, – слушно зауважує Юрій Шевельов. – Але де і коли 
правда (читай істина – А.Б.) була проста і прямолінійна?" [Ю. Шевельов, 18]. Те ж 
саме можна сказати і про психофізичні аспекти пояснення еволюції мови. 

Резюмуємо: на певному рівні два "сусідні" подразники, що роз'єднані у про-
сторі і часі, не розрізняються, зливаючись в один. Розрізнення розпочнеться 
при більшому накопиченні одиниць простору і часу. Іншими словами, якість 
звука І не одразу перейде у якість А, а лише через певні кванти характеристик:  
І → Іе → ІЕ → Еа → ЕА → еА →А. Дифтонг у цьому ряду виступає у якості сере-
дньої проміжної ланки між крайніми звуками і найяскравіше уособлює дію прин-
ципу суміжності у фонетиці. 

 
Рассматривается психофизическая природа вариативности в фонетике. Оцениваются експли-

кативные возможности закона Бугера–Вебера–Фехнера как попыткa определить грань между "фи-
зио" и "психо" в фонетике. 

Ключевые слова: психофизика, порог различения, фонетика, сенсорное маскирование, закон Буге-
ра–Вебера–Фехнера, смежность. 

 
Psychophysical nature of phonetic variety is examined. The explanatory potential of Buger–Weber–

Fechner law as the attempt to determine the limits between "physio" and "psycho" in phonetics is apprised.  
Key words: psychophysics, distinguishing threshold, phonetics, sensory masking, Buger–Weber–Fechner 

law, contiguity. 



Безпаленко А. М. 

 

 453

Література: 
1. Александров Ю.И. Предисловие / Ю. И. Александров // Психофизиология: [Учебник для ву-

зов] / Под ред. Ю.И. Александрова. – Спб.: Питер, 2006. – С . 7 – 10. 
2. Безпаленко А.М. Етюд про суміжність, або помітити зародження зміни / Анатолій Безпаленко  

// Українське мовознавство. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004, 
вип. 32–33. – С. 62–66.  

3. Безпаленко А.М., Безпаленко А.А. Нейропохибка і вокалічна алоемія слов'янського кореня  
/ Анатолій Безпаленко, Артем Безпаленко // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучас-
на філологія. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2001, частина перша. – С. 107 – 111. 

4. Безпаленко А.М. Явище суміжності як психофізіологічний фактор мовних змін / Анатолій Без-
паленко // Українське мовознавство. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 
2007, вип. 37. – С. 75 – 81. 

5. Бодуэн де Куртенэ И.А. О связи фонетических представлений с представлениями морфологи-
ческими, синтаксическими и семасиологическими / И.А. Бодуэн де Куртенэ // Избранные труды по 
общему языкознанию. – М.: АН СССР, 1963, Т. 2, С. 163 – 174. 

6. КПС – Короткий психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. – К.: Вища школа, 1976. – 191 с. 
7. Тищенко К.М. Основи мовознавства: [Системний підручник] / Костянтин Тищенко. – К.: Ви-

давничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. – 308 с. 
8. Худяков А.И., Зароченцев К.Д. Психофизика / А.И.Худяков, К.Д. Зароченцев // Психология: 

[Учебник] / Под ред. докт. психол. наук А.А. Крылова. – М.: "Проспект", 1999. – С. 72–93. 
9. Шевелев И.А. Передача и пераработка сенсорних сигналов / И.А. Шевелев // Психофизиоло-

гия: [Учебник для вузов; Под ред. Ю.И. Александрова]. – СПб.: Питер, 2006. – С. 42 – 51. 
10. Шевельов Ю. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова?: З пробл. східнослов. глотого-

нії: Дві статті про постання укр. мови / Юрій Шевельов – К.: Вид. дім "КМ Academia", 1994. – 33 с.  



УДК 811.111'38:821.111 
 

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА МОТИВАЦІЯ ВЛАСНОЇ НАЗВИ  
В АНГЛІЙСЬКІЙ ДІАЛЕКТНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ 
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У статті розглянуто діалектні фразеологічні одиниці англійської мови з компонентом власної 
назви. Основна увага зосереджена на реконструкції національно-культурних образів фразеологізмів, 
які пов'язуються з експресивною характеристикою зовнішніх чи внутрішніх якостей позначуваного: 
поведінки, вигляду, способу дії і т.п. Автор постулює, що образна основа фразеологічних одиниць 
перегукується з фольклорними текстами, народними віруваннями, національним символізмом. 

Ключові слова: власна назва, національно-культурна мотивація, характеризуючі фразеологізми, 
реконструкція образу. 

 
Особливості власних назв та фразеології з онімним компонентом були предме-

том уваги різних наукових напрямів мовознавства і лінгвопоетики: порівняльно-
історичного (В. Джонз, М. Мюллер, А. Мейє, В.В. Іванов, В.П. Нерознак), структур-
но-семіотичного (П.О. Флоренський, М. Фуко, Ю.М. Лотман), семантичного 
(О.К. Смирнов, Т.А. Ненашева, А. Вежбицька, С. Кріпке) та комунікативно-когні-
тивного (О.Ю. Андрієнко, Л.В. Гнаповська, Г.Г. Молчанова, С.В. Льовочкіна, Т. Ве-
лентайн, А. Лєрер, Р. Цур). 

Особливо цікавими, з точки зору вияву конотативних якостей англійської діале-
ктної фразеології, що є практично недослідженою у вітчизняному мовознавстві, 
можна вважати ФО з компонентом власної назви, які характеризують різноманітні 
явища, ситуації, обставини, предмети тощо. Причому ФО такого типу характери-
зують як властивості та якості людини, так і оточуючої дійсності, маючи при цьому 
яскраво виражений національний характер. Усе це пояснює актуальність дослі-
дження, спрямованого на визначення семантико-мотиваційних моделей діалектної 
фразеології з компонентом власної назви. Переважна більшість таких номінацій 
мають експресивно-оцінне значення.  

Мета даної розвідки полягає у визначенні національно-культурної мотивації 
фразеологічних одиниць, шляхом реконструкції культурних образів, які передають-
ся власними назвами.  

Об'єктом дослідження є англійські діалектні фразеологізми з компонентом вла-
сної назви.  

Предметом вивчення – особливості національно-культурної мотивації таких 
номінацій. 

Наукова новизна дослідження визначається етнолінгвістичним ракурсом до-
слідження діалектної фразеології, який дозволив реконструювати базові семанти-
ко-мотиваційні моделі.  

Власна назва, що виникла у далекому минулому, існує на перетині різних точок 
зору: відображає уявлення про власну назву, які притаманні людині, що створила 
цю власну назву, що вжила цю назву у мовленні, тексті а також особливості сприй-
няття антропонімії та топонімії сучасною людиною, яка звертається до фольклор-
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них джерел, пам'яток писемності, діалектного фонду. Власна назва не тільки відо-
бражає точку зору номінатора на предмет чи особу номінації, а й сама виявляється 
об'єктом оцінки (соціокультурної, естетичної, конфесіальної, етнічної) з боку носіїв 
мови. Суб'єктивне сприйняття власної назви детермінується перш за все естетич-
ним критерієм: благозвучність (асонанс, наявність сонорних і т.д), культурними та 
іншими асоціаціями [Супрун 2000], які наповнюють семіотичну сферу імені. Мож-
на виділити наступні типи ФО: нехарактеризуючі, умовно характеризуючи, харак-
теризуючі [Смольников 2005, 119-124]. 

Позамовна мотивація нехарактеризуючих ФО не визначалась ознаками певної 
особи чи предмета, а найчастіше була пов'язана з магічними функціями [Толстой, 
Толстая 2000, 598]. До нехарактеризуючих варто віднести фразеологізми з апотро-
пеїчною (захисною) функцією. Це здебільшого обрядові, календарні назви та тер-
міни, номінації, які відносяться до вербальної магії, благо побажання. Нехарактери-
зуючими вважаємо також і прокльони. Умовно характеризуючі фразеологізми вмі-
щують не прямі характеристики, а відношення носіїв мови до предмета чи особи, 
відображають часову, ситуативну ознаку власної назви.  

До групи характеризуючих ФО відносимо номінації, які пов'язуються з експреси-
вною характеристикою зовнішніх чи внутрішніх якостей означуваного: поведінки, 
вигляду, способу дії і т.п. Такі номінації наділені більш чи менш постійною ознакою, 
що дає змогу реконструювати національно-культурні образи, які лежать у їхній осно-
ві. За способом утворення превалюють метафоричні фразеологізми та фразеологізми-
порівняння, які встановлюють схожість ознаки того, що номінується з людьми, міс-
цями, тваринами, предметами, міфічними істотами і т.п. Їхньому виникненню зазви-
чай передувала поява прецидентних позначень людини чи місця за подібністю зов-
нішнього вигляду, якостей, характеристик живого чи неживого предмета.  

З-поміж характеризуючих ФО виокремлюються наступні групи номінацій за се-
мантичною ознакою.  

Інтелект. На позначення дурної людини використовується номінація: a daft 
Watty (буквально нерозумний Уотті) [ED2, 9], де Уотті пестливе від імені Уолтер, 
зустрічається також у композиті Watty-handed, зі значенням лівша [ED6, 404] та ФО 
to look like Watty to the worm (дивитися як Уотті на черв'яка) – мати вигляд, який 
висловлює огиду [ED6, 404], що підтверджує використання антропоніма у номіна-
ціях, які відносяться до низу оцінної шкали. Номінація також зустрічається у формі 
a dafty Whatty, дурень, незграбна людина [ED2, 9]. В ФО Duke's-headed fool (дурень 
з герцогською головою) "дурна людина" відбувається антропонімізація компонента 
Duke – Герцог, який позначає соціальний статус [ED2, 203]. Tom boy (хлопець Том) 
– "людина, яка поводиться по-дурному", друге значення ФО – "розпусник" [ED6, 
184]. Говорячи про дуже дурну людину, вживають також паремію as wise as 
Walton's calf who ran nine mile to suck a bull (такий же мудрий як теля з Уолтона, яке 
пробігло дев'ять миль щоб посмоктати бичка) [ED6, 373]. Номінація виникла в ра-
йоні Есекса та часто використовується в інших місцевостях у контексті селищ з на-
звою Waltham. Свартенгрен Т. Хілдінг вважає, що оригінальне значення паремії 
було спотворене – теля належало Уоолтонському абатству, а сама приказка висмі-
ювала монахів за нерозумні проповіді [Hilding 1918, 49].  
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Одне з діалектних значень лексеми deep – хитрий, тому ФО to be as deep as 
Garrick – "бути дуже підступним, хитрим" [ED2, 564]. Приведемо синонімічні (i) as 
deep as Garratt, (3) as deep as Garrich, (4) as deep as Gany, (5) as deep as the North, 
(6) as deep as the North Star, (7) as deep as Wilkes [ED2, 49], компаративи, у яких 
компонент власної назви виступає еталоном крайньої хитрості.  

Колір\Відтінки. У номінації dark as Newgate knocker, яка характеризує дуже те-
мну ніч [ED2, 25] компонент Newgate knocker позначає чуб, який вуличні торгівці 
та злодії зачісували на бік [Hilding 1918, 244].  

Аномальні стани людини. Про п'яну людину кажуть As drunk as David's sow; 
drunk like David's eye (п'яний як Девідова свиня) [ED2, 44]. Вважається, що номіна-
ція походить із переказів British Apollo, I, 527, 171 1, де йдеться про дружину Деві-
да Джонса, яка одного разу була знайдена дуже п'яною в свинарнику [Hilding 1918, 
204]. Синонімічне порівняння drunk as Essex hogs є згадкою про традиції прийняття 
алкоголю в Есексі, де Essex hogs локальне прізвисько на позначення жителів цього 
регіону [Hilding 1918, 204].  

Відхилення від норми. Для того щоб підкреслити, що людина чи річ наділена 
якостями, які виходять за рамки норми, дуже часто використовують порівняльні зво-
роти, у складі якого є компонент Dick's hatband (стрічка на капелюсі Діка) [ED2, 65]: 
n.Yks. He's as queer has Dick hatband (Він такий же дивний, як стрічка на капелюсі 
Діка), as fond as Dick's hat-band (Він такий же марний, як стрічка на капелюсі Діка), 
as awkward as Dick's hatband (Він такий же незграбний, як стрічка на капелюсі Діка), 
as fine as Dick's hat-band (Він такий же гарний, як стрічка на капелюсі Діка), as queer 
as Dick's-hatband, made of pea-straw, that went nine times round, and would not meet at 
last (Він такий же дивний як стрічка на капелюсі Діка, яка була обернута дев'ять разів 
і ні разу не зустрілась), as cross (or as queer) as Dick's hat-band (Він такий же пере-
хрещений (дивний) як стрічка на капелюсі Діка), as crooked as Dick's hatband (Він 
такий же кривий як стрічка на капелюсі Діка). За даними словника англійських діале-
ктів цей компаратив походить від застарілого звичаю дарування стрічок до капелюхів 
під час поховання та використовується у стосунку людей та речей, які не відповіда-
ють стандартам. Свартергрен Т. Хілдінг схиляється до думки, що вище приведений 
вираз є алюзією на корону Ричарда Кромвеля, яка йому не підходила за розмірами. 
Річард Кромвель – син Олівера Кромвеля, другий лорд-протектор Англії, Шотландії 
та Ірландії протягом 8ми місяців з 3 вересня 1658 по 25 травня 1659, після чого доб-
ровільно подав у відставку. Його вороги назвали його Tumbledown Dick (напівзруй-
нований Дік). [Hilding 1918, 100]. Деякі лінгвісти припускають, що Dick є евфемісти-
чною заміною антропоніма Nick, який вживається на позначення диявола.  

Стосунки між людьми. Коли говорять про дуже близькі стосунки між людьми, 
кохання використовують ФО as thick as Dick and Liddy, [ED2, 65]; as Harry and 
Mary [ED6, 88], які є варіантами номінації as thick as as Darby and Joan [ED6, 88]. 
Вважається, що Дерді і Джоан це гумористична алюзія на закохану пару, яка впер-
ше згадується в баладі написаній Генрі Вудфолом [Hilding 1918, 326]. 

В контексті негативної поведінки людей, злочинної змови вживаються паремії 
as great as the devil and Dr. Faustus та as great as old Nick and the Earl of Kent. 
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В останній ФО згадується історичний персонаж Goodwin, Earl of Kent, який за пе-
реказами був дуже підлим лиходієм [T. Hilding 1918, 326]. 

Надійність, безпека сімейних стосунків акумулюється у виразі firm as Hodge 
wife, (надійний як дружина Ходжа). Надійність Ходжової дружини підтверджува-
лась декілька разів єпископом [ED2, 367]. Синонімом останньої номінації є ФО з 
компонентом топонімом as firm as the rock of Cashel, де rock of Cashel відомий та-
кож як Cashel of the Kings або St. Patrick's Rock, історичний об'єкт ірландської про-
вінції Munster, завдяки своєму розташуванню на горі, слугував традиційним місцем 
перебування ірландських королів в X – XII століттях. ФО to be John Tamson's bairns 
or man [ED6, 25] – виразник рівності. "We're a' Jock Tamson's Bairns" (Lowland Scots 
for we're all John Thomson's children) – паремія популярна в Шотландії та на півночі 
Англії, є своєрідною персоніфікацією шотландської нації. Сучасне значення ФО 
"всі люди однакові". Вважається, що вираз походить з промов шотландського релі-
гійного діяча 1805 – 1840 преподобного Джона Томсона, який називав членів своєї 
конгрегації "ma bairns", "мої діти", що надало номінації змісту приналежності до 
певної групи. Антропонім "Jock Tamson" (John Thomson) типовий для Шотландії та 
має еквіваленти "John Doe", "John Smith", "Joe Bloggs" тощо. 

Характеристики погоди. На позначення поганої погоди використовують но-
мінацію Drayton dirty fair. Йдеться про ярмарок, який відбувався в Market Drayton 
в кінці жовтня, період, у який випадає багато опадів [ED2, 163]. Сильний дощ, 
який приносять східні вітри називається Tiverton rain [ED6, 170], де Tiverton назва 
місцевості. 

Розмір. Концептуальна опозиція велике/мале знаходить свою реалізацію за до-
помогою компаративних фразеологізмів, де компонент власної назви природно від-
повідає образу еталону – чомусь відомому носію діалекта: as big as a Dorchester 
butt, "дуже товстий" [ED2, 126] (такий великий як Дрочестерські бочки), as big as 
Gilderoy (такий же великий як Гілдерой) '': I wouldn't give it to j'ou if j'ou were as big 
as Gilderoy,'. Вираз зазвичай використовується як презирливий виклик. Цікавою 
видається мотиваційна перебудова, яку проходть ця образна номінція. Фразеоло-
гізм походить з to be hung higher than Gilderoy's Kite, бути покараним суворіше ніж 
найгірші злочинці. За даними словника англійських діалектів Гілдерой відомий 
злодій, який обікрав Кардинала Решельє та Олівера Кромвеля [ED2, 609]. У певний 
період історії існувала юридична аксіома, яка втілювалась у практику "The greater 
the crime, the higher the gallows". Чим тяжчий злочин, тим вища шибениця. У баладі 
страта Гілдероя описується так:  

"Of Gilderoy sae fraid they were 
They bound him mickle strong, 
Till Edenburrow they led him thair 
And on a gallows hong; 
They hong him high abone the rest, 
He was so trim a boy … ." 
Він був повішений вище за інших тому, що його злочини були визнані найсер-

йознішими. Тіло знаходилось далеко від землі та нагадувало яструба (Kite) [The 
New York Times, Published: May 27, 1888 http://query.nytimes.com/] Зі словом 
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Tantony пов'язується ідея чогось малого, близької віддалі: to follow one like a 
Tantony-pig, близько до когось притулитись. Де сам антропонім Tantony, також пи-
шеться Tantany [ta'ntani, tae'ntani] є частиною сталого виразу Tantony('s-pig) або 
Anthony-Pig "найменше та найулюбленіше порося із виводку", яке згідно традиції 
присвячується та захищається святим Антонієм, покровителем свинопасів. За пере-
казами порося скрізь слідувало за святим [ED1, 61]. Номінація Tantony має також 
значення "малий дзвінок", який вішали у церкві між олтарем та навом або над по-
рогом. Цей термін також використовується по відношенню до будь-якого малень-
кого дзвоника. Такий дзвінок вважався символом святого Антонія та помітний на 
всіх його зображеннях [ED6, 30]. 

Багатство. Duffs luck – паремія виразник особливо гарної вдачі та багатства. 
Даф – прізвище графа Файфського, родина якого на протязі декількох поколінь на-
копичувала земельні угіддя [ED2, 203]. 

Добре\погане. Оцінна семантика реалізується широким спектром конотацій. 
Так, цікавим здається вислів as fine as Phillyloo [ED2, 360], де у внутрішній формі 
відображається семантична модель гарна сварка. Лексема Phillyloo має форми 
Philliloo, pillillew, fillyloo, lillilow, pillilew та різні значення починаючи від сімейної 
та сусідської сварки з криками, від скорботних волань до радісних криків. Джерела 
походження номінації невідомі. [Hilding 1918, 217]. Вираз to look like Flora in 
distress [ED2, 420], мати розтріпане волосся походить із римських традиційних кві-
ткових фестивалів, де учасниці танцювали із розпущеним волоссям [Wilkinson 
1992, 399]. Про щось достатньо добре кажуть up to Tommy [ED6, 185]. Негативні 
конотації реалізуються виразом to end in a whew, like Cawthorne feast (or wakes), 
фразеологізм використовується на позначення чогось, що завершується погано, або 
ніколи не закінчується. Номінація має за основу календарно-обрядову семантику. 
Вважалось, що в останній день Cawthorne feast, який продовжувався до чотирьох 
днів керівникам церкви необхідно було обходити межі селища з ліхтарем, з якого 
запалювали свічку в кінці для того щоб оголосити кінець святкування [ED6, 453].  

Характеристика дії. Топонімічні образи можуть використовуватись на позна-
чення якісної характеристики дії. Так номінація to take a Burford bait є відображен-
ням побутових реалій у мові носія традиційної культури: to take a Burford bait (по-
обідати у Берфорді) – "жадібно їсти" [ ED6, 16]. Селище Берфорд відоме своїми яр-
марками [Fuller 1905, 5].  

Характеристики людини. Образи, які передаються власною назвою дуже часто 
акумулюються навколо якостей людини. Найчастіше такі фразеологізми відносять-
ся до номінативно-характерологічного типу. В діалектній фразеології людина 
старшого віку, яка хоче здаватись молодою forty sa' one (save one) like Obitch's or 
Roden or Rowson cowt (colt) [ED2, 470]. Іноді людина, якій минало сорок років стве-
рджувала, що її лише 39. За Йоркшірськими переказами Тропова дружина працю-
вала в неділю. Вираз as busy or as throng as Throp's wife, використовується на по-
значення людини, яка дуже зайнята, особливо через дрібниці [ED6, 115].  

Емоції. Про веселу людину кажуть to ride to Turra, to be riding to Turra. Селище 
Тариф (Turreff) відоме своїми веселощами та розвагами. [ED6, 274]. Роздратування 
та лють представляються виразами that flogs Dolly [ED2, 117]; (2) as wild as Orson, 



Пальчевська О. С. 

 

 459

very wild. Stf. (J .C.W.) [ED6, 492]. Остання номінація є алюзією на історію про Ва-
лентина та Орсона, двох близнюків. Орсон був викрадений ведмедями, виріс з ни-
ми: Orson = onrson "маленький ведмідь"[T. Hilding 1918, 110]. Коли людина розмо-
вляє дивно, сердито кажуть to tell dildrams and Buckingham Jenkins. Вираз походить 
із старої легенди про Иакінгема Джекінза [Grose 1811, 201].  

Отже, можна зазначити, що образна основа фразеологічних одиниць з компоне-
нтом власної назви відносно прозора, перегукується з фольклорними текстами, на-
родними віруваннями, національним символізмом. Розглянутий вище комплекс 
номінацій допомагає усвідомити специфіку народних уявлень пов'язаних з характе-
ристиками тої чи іншої власної назви, а також специфіку мотиваційних відношень у 
певній лексико-семантичній групі. Перспективним вважаємо дослідження календа-
рної та обрядової лексики а також словосполучень, які позначають зооморфні та 
фітоморфні образи з компонентом власної назви.  

 
В статье рассматриваются диалектные фразеологические единицы английского языка с компо-

нентом личного имени. Основное внимание сосредоточено на реконструкции национально-
культурных образов фразеологизмов, которые связываются с экспрессивной характеристикой внеш-
них или внутренних качеств обозначаемого: поведения, внешности, способа действия и т.п. Автор 
постулирует, что образная основа фразеологических единиц перекликается с фольклорными текс-
тами, народными верованиями, национальным символизмом. 

Ключевые слова: имя собственное, национально-культурная мотивация, характеризующие фра-
зеологизмы, реконструкция образа. 

 
The article deals with the dialect phraseology of English with the component of personal name. The main 

attention is paid to the reconstruction of national-cultural images of phraseological units, which are 
connected to the expressive characteristics of the outer and inner features of the denoted: conduct, image, 
way of action and so on. The author states that the image base of phraseological units is linked to folklore 
texts, national beliefs and symbols.  

Key words: personal name, national-cultural motivation, characterizing phraseological units, image 
reconstruction.  
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У статті розглядається значення внутрішньої форми слова та знакова функція предмета в об-
ряді, подається визначення обрядового знака як словесного позначення обрядової дії або її частини 
предметно-функціонального, агентивного або атрибутивного корпусів, зіставляються обрядові но-
мінатеми зі спільними й відмінними мотиваційними ознаками, що підкреслює вагомість нерозривної 
цілісності обряду і дає змогу трактувати його не ізольовано, а в цілісному етнокультурному плані. 

Ключові слова: внутрішня форма слова, обрядова номінатема весільного циклу, обрядовий код, 
екстралінгвальний план обряду, мотиваційні ознаки номінації. 

 
Різноаспектність етнолінгвістичних учень на сучасному етапі розвитку науки 

обумовлюється багатьма факторами: складність історичного шляху розвитку етнолі-
нгвістики, складність визначення предмета етнолінгвістичних досліджень і склад-
ність об'єкта дослідження. Більш того, географічний континуум, історичні, культур-
но-соціальні й релігійні умови є тими факторами, що притягують інтерес науковців 
до вивчення матеріальної і духовної культур. Фіксація інформації про українські, ан-
глійські, португальські вірування, звичаї та обряди, дослідження учених традиційно 
висвітлювалися у працях С. Петкевича, О. Кольберга, Є. Бартмінського, О. Потебні, 
М. Сумцова, Д. Зеленіна, М. Перрот (Michelle Perrot), М. Моутіньо (Mário Moutinho) 
та ін. Етнографічний і фольклорний матеріали етнолінгвістичних досліджень пода-
ються у працях П. Чубинського, М. Максимовича, Б. Грінченка, В. Кравченко, У. Гар-
рісона (W. Harrison), Р. Сіфорда (R. Seaford). Результатами етнолінгвістичних дослі-
джень на сьогоднішньому етапі є процеси збору й опрацювання інформації щодо 
традиційних сімейних обрядів загалом, і весільного циклу обрядів зокрема. На особ-
ливу увагу заслуговує вивчення тематичних груп лексики, пов'язаної з проблемами 
культурної мотивації діалектної лексики, дослідження номінації явищ традиційної 
культури, особливо весільного обряду (Романюк 1996, Бігусяк 2000, Дроботенко 
2001, Тищенко 2004), народної медицини й лікувальної магії (Вакалюк 1991, Мойсіє-
нко 2003); культурологічний аспект номінації, мотивології й етнолінгвістичний ас-
пект фразеології (Жуйкова 2007, Олійник 2003, Ужченко 2003, Цимбал 2007). 

Значний внесок у розвиток етнолінгвістики й етносемантики зокрема становлять 
праці, присвячені обрядовій семантиці, виясненню принципів і способів номінації 
обрядових лексем, висвітленню закономірностей їхньої лексико-семантичної типоло-
гії, структурно-семіотичного і концептуального моделювання (Тищенко 2003, 2004, 
Пулатова 2008). Основні мотиваційні ознаки номінації слід шукати в обрядовому ко-
ді, елементи якого розкриватимуть співвіднесеність історично зумовлених мовних 
одиниць, їхню поєднуваність у комбіновані семантико-граматичні конструкції та їхнє 
вживання для декодування мовцями вербальної й невербальної інформації.  

З огляду на сказане слід відзначити, що власне питання вивчення і синтезу теорії 
номінації у зіставно-типологічному аспекті різноструктурних мов, виявлення спе-
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цифічних, культурно-національних особливостей обрядових номінацій та їх моти-
ваційних ознак заслуговують на увагу й фокус сучасних лінгвістичних досліджень. 

Метою статті є визначення внутрішньої форми обрядових номінацій української, 
англійської та португальської мов у зіставних дослідженнях, а об'єкт статті станов-
лять лексичні та фразеологічні номінації весільного циклу в українській, англійсь-
кій і португальській мовах.  

Під обрядовою номінатемою весільного циклу (ОН) розуміється лексична одини-
ця або номінативне (фразеологічне) словосполучення, або паремія – це переважно 
іменникові, прикметникові та дієслівні конструкції, які вживаються на позначення 
перебігу подій та явищ шлюбно-весільних ритуалів, актантів дій і атрибутики цих дій 
у їх різному часовому зрізі та локальності. Під обрядодією розуміється дія, яка впро-
довж тривалого періоду часу й відповідно до окремих локальних поясів практикува-
лася для проведення певних визначених традиційно-ритуальних комплексів обряду. 
Це особлива дія, структура обряду якої є чітко встановленою і визначеною на полотні 
часу й місця. Ця дія циклічна за своєю природою, стабільна, проте здатна частково 
(незначною мірою) модифікуватися під впливом певних соціальних умов. 

Оскільки мотивація полегшує народження слова та запам'ятовування й розпі-
знання його змісту, то завдяки їй у мові закріплюються зв'язки та наявні в мовців 
асоціації про названі явища об'єктивної дійсності. Проте мотивація назви, як відо-
мо, не завжди повністю збігається з її значенням, вона відображає лише одну з роз-
пізнавальних ознак денотата, а не цілісну сукупність його найсуттєвіших закріпле-
них у значенні ознак. У такому разі мотивація стає надлишковою, оскільки назва 
набуває статусу сигніфікату, який є звичним для мовців і з часом закріпляється в 
певному мовному середовищі. У мові постійно спостерігаємо боротьбу мотивова-
ності мовного знака з його довільністю.  

В основі як традиційних, так і новітніх підходів до дослідження номінації обря-
довості лежить спільний пошук мотивації змісту номінатеми, її пояснення через 
архетипи дійсності, аналіз її як елемента вторинних семіотичних систем. Обряд як 
одна з підсубстанцій вторинних семіотичних систем пояснюється не лише як соціа-
льно-побутове явище або набір етнографічних побутових елементів, пов'язаних між 
собою певною атрибутикою, актантами і функціями, але також як одна зі сходинок 
певної ієрархічної структури, досить складної за своєю композицією і функціону-
ванням. З точки зору культурології, обряд – це певний набір дій, які постійно від-
буваються в чітко встановлений час згідно з установленим способом, особливо як 
частина релігійної чи іншої церемонії [OALD 1995, с. 1015]. Структурно-
типологічний аналіз обрядовості розцінює обряд як складне соціально-побутове 
явище, до складу якого входять обрядові елементи, функції яких визначають його 
структуру або групу; метою такого підходу є виявлення інваріантного комплексу 
обрядодій у синхронії та реконструкція первинних семантичних етимонів обряду в 
діахронії [Колева 1971, 40, 49]. З лінгвістичної точки зору перенесення акценту з 
етнографічної сфери обряду на його лексичну, номінативну, сферу мотивується 
тим, що саме обрядовий знак виступає носієм семантики обряду, його вербалізова-
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ним кодом у лінгвальній дійсності. Виходячи з того, що, за М.І. Толстим, знакова 
функція предмета в обряді виражається реалемно (предметно), акціонально (за ді-
єю) і вербально (за мовленням), то обрядовий знак – це свого роду словесне позна-
чення обрядової дії або її частини предметно-функціонального, агентивного або 
атрибутивного корпусів, поняттєвий і вербальний код обрядової дійсності, сукуп-
ність вербальних (номінатеми, фраземи) і невербальних (предметні символи, різно-
види ритуальної поведінки) компонентів, вмістище архетипних символів, що разом 
утворює нерозривну цілісність обряду і дає змогу трактувати його не ізольовано, а 
в цілісному етнокультурному плані. Обрядовий знак досліджується в сучасних ет-
нолінгвістичних працях М.І. Толстого, С.М. Толстої, О.Б. Страхова, Л.Н. Виногра-
дової, О.В. Гури, О.Є. Любицької, Н.С. Шапарової та ін. Знакова функція обрядово-
го знака визначається природою знака взагалі. Семіотична природа мови та культу-
ри як знакової системи завжди зумовлює й обрядову термінологію. За належністю 
обрядового знака в мові і культурі, він, з одного боку, підпорядковується властивим 
даній мові закономірностям формальної та лексичної організації, правилам співвід-
ношення з іншими одиницями і підсистемами словника, а з іншого, – корелює з 
елементами семіотичної мови культури – акціональним, предметним, актантним, 
локативним, темпоральним [Толстая 1989, 216; Тищенко 2000, 36]. Проте для адек-
ватного розуміння самого лінгвогносеологічного процесу номінації елементів об-
рядовості слід мати на увазі, що спершу звичаї та обряди були не символом, а кон-
кретним поняттям, живою дією. Однак з плином часу побут етносу, за якого утво-
рилися ці поняття, і такий спосіб дій, що були першоосновою номінації, зазнають 
певних радикальних чи поступових змін. За К.Д. Кавеліним, попереднє уявлення 
стає тоді освяченим повір'ям, а сам спосіб виконання дій – обрядом [Кавелин 1859, 
10 – 11]. Цілком природно, що вихідний зміст того чи іншого поняття повністю або 
частково втрачається зі зміною умов життя (соціальних, економічних, політичних), 
хоча народ продовжує дотримуватися тих усталених норм поведінки, не завжди ро-
зуміючи їхню сутність. У такому разі їм поступово надається певне значення або ко-
нотація, що відповідає новому способу життя і мислення. Так утворюється відмін-
ність між першим змістом факту і його тлумаченням у народі [Степанов 2004, 50]. 
К.Д. Кавелін наголошує, що при вивченні народних обрядів, вірувань і звичаїв по-
трібно шукати в їхній основі безпосередній, прямий, буквальний зміст, тобто те, що 
лінгвісти пізніше назвали внутрішньою формою (слова-назви). Для прикладу візь-
мімо незамінний атрибут весільного обряду – палицю – і сам ритуал приходу ста-
ростів з нею: старости з палицею приходять до дому дівчини і ведуть розмову з ба-
тьками, ніби вони зовсім не знають один одного (семантична опозиція 'свої / чужі'). 
Вони говорять про куницю чи лисицю, яку нібито їхні собаки загнали до них у двір, 
і питають, чи батьки не бачили її; вони прикидаються купцями з далеких країн, що 
шукають добротного товару (в Україні), приходять до хати і розпитують про пого-
ду, чи не буде дощу, що застане їх у дорозі (в Британії та Португалії). Ці дії, тепер 
символічні, колись були справжніми фактами повсякденного життя, а нині втрати-
ли свій початковий зміст – так само, як палиця не має свого символізму в обряді 
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сучасного сватання. Отже, важливим, якщо не найголовнішим, моментом мотивації 
найменування обряду як мовного знака є інтерпретація самого обряду як культур-
ного знака, яка базується на аналізі способу найменування та самої культурної мо-
тивації терміна [пор.: Толстой 1995, 22]. Ще одним яскравим прикладом десеман-
тизації обряду та його мовного позначення в бік символізації, пов'язаним з аксіоло-
гічною бінарною опозицією 'добре / погане', а саме з ідеєю ритуального биття, ви-
ступають такі обрядові номінатеми сімейного характеру в українській, англійській 
та португальській мовах, як укр. розбивати кашу – ОН на позначення звичаю роз-
бивати горщик з кашею, якою частують гостей на хрестинах, а вони, в свою чергу, 
платять за це пожертвами для дитини, породіллі чи баби-повитухи; биття горняти 
– ОН на позначення обряду биття горняти дружбою, коли поїзд молодого вирушає 
до хати молодої і мати нареченої виходить з вівсом, свяченою водою у горнятку, 
майбутній зять удає, начебто п'є її, а сам кидає горщик через голову, дружко в цей 
час намагається розбити це горня на льоту, що при удачі символізує щасливе життя 
молодої пари; англ. good beating – ритуал побиття нареченої нареченим перед ста-
тевим актом, коли він декілька разів символічно ударяє її; англ. shoe-beating – бать-
ко нареченої знімає старого черевика й передає його нареченому, який у свою чергу 
тричі символічно ударяє ним наречену по голові, що символізує перехід дівчини з-
під батькової влади та опіки в руки нареченого; пор. подібний ритуал побиття у 
весільній обрядовості українців, коли батько нареченої дає батога нареченому і 
останній тричі ударяє ним під час обрядодії з "діжею"; пор. нім. Polterabend – не-
офіційна вечірка, під час якої розбивають вдрізки тарілки, блюда і т.д., вважаючи, 
що розбиті шматочки принесуть щастя молодій; порт. quebrar a solidão da hora 
(букв. 'розбити самотність години') – ОН на позначення певного ритуалу залицяння 
на перших порах, коли хлопець з дівчиною лише обмінювалися листами й не біль-
ше того; bater à porta do futuro sogro (букв. 'битися у двері майбутнього тестя') – 
ОН на позначення обряду заручин; quebrar da lua (букв. 'розбити місяць') – ОН на 
позначення ритуалу жартівливого характеру, коли молодим у спальні залишали за-
ведені будильники під ліжком, під білизною, щоб розвеселити їх у шлюбну ніч. 
У деяких прикладах зустрічаємо синтез атрибуту обрядового знака й дії – сам акт 
побиття і його знаряддя (нагайка або черевик), яким, за народними віруваннями, 
приписується магічний смисл: у цих обрядодіях міститься первинна ідея "родючос-
ті", "народження" [Толстой 1995, 66-67]. В інших обрядодіях при битті посуду на 
весіллі чи похороні (укр., англ., порт. ОН) мається на увазі вигнання нечистої сили, 
демонічних духів, знищення негативної енергії – як символіка чогось розбитого, 
нецілого, відокремленого. Таку ж внутрішню форму простежуємо у прикладах з 
передвесільним актом биття, перебиванням рук на знак згоди під час заручин, весі-
льних договорів, а також у ритуальній грі биття лубка в поховальному коді (за спо-
стереженнями П. Чубинського, В. Гнатюка, Ф. Вовка, З. Кузелі). 

Таким чином, дослідження у сфері контрастивної етносемантики вказують на 
доцільність інтерпретації внутрішньої форми обрядового знака як інструмента зі-
ставного аналізу всієї лексико-семантичної системи мови, зіставлення і виявлення 
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характеру номінації, її мотивації, а також аналізу способів позначення в різностру-
ктурних мовах, вияву і типологізації ізоморфних і аломорфних ознак обрядових 
кодів, вивчення міжмовних універсалій міжобрядового континууму. О.В. Тищенко 
підкреслює, що для контрастивної лексичної семантики, яка орієнтується на з'ясу-
вання формально-семантичних розбіжностей ОН, важливими є такі аспекти, як ха-
рактер мотивації обрядових позначень, їхня співвіднесеність з екстралінгвальним 
планом обряду, можливість відтворити первинну мотиваційну ознаку та способи 
кодування того самого культурного змісту або, навпаки, з'ясування семантично 
відмінних ОН з ідентичною чи подібною формою вираження [Тищенко 2000, 38].  

Внутрішня форма та її співвідношення з компонентами семантичної структури 
слова – це та універсально-мовна категорія, яка є основним складником процесу 
номінації в системі мови. Незважаючи на багату традицію вивчення внутрішньої 
форми слова (ще від В. фон Гумбольдта та О.О. Потебні), дослідники поки що не 
дійшли єдності щодо розуміння цього поняття [Русанівський 1988, 14 – 27; Снитко 
1990, 6 – 15; Голянич 1997, 5 – 76]. За одним із найбільш прийнятих трактувань 
цього терміна, внутрішня форма слова і назви в цілому – це "мотивована ознака, 
покладена в основу назви предмета, явища" [Плотников 1989, 115]; "мотивувальна 
ознака слова як назви та один із способів мотивації його лексичного значення..., що 
з різним ступенем виразності розпізнаються в межах морфонологічного складу йо-
го основи ... або тільки асоціативно-семантичної структури його значення" [Тара-
ненко 2004, 84] (дослідники пропонують розмежовувати при цьому поняття внут-
рішньої форми як живої ознаки номінації, яка усвідомлюється носіями мови, і ети-
мології слова як його забутої мотивації [Варина 1976]).  

Внутрішня форма назви є одним з еталонів міжмовного зіставлення, певною ін-
варіантною структурою, спираючись на яку, можна здійснювати системно-струк-
турне моделювання слів, лексико-семантичних груп та асоціативно-дериваційних 
гнізд у межах зіставлюваних мов. В.М. Русанівський виділяє чотири явища в різних 
випадках зв'язку зовнішньої і внутрішньої форм слова при міжмовному зіставленні: 
1) спільність внутрішньої і зовнішньої форм при різному формальному вираженні, 
пор.: укр. виріз і нім. Ausschnitt; 2) відмінність і зовнішньої, і внутрішньої форм 
слова з однаковим значенням, пор.: укр. чужина і нім. Ausland букв. 'зовнішня зем-
ля (країна)'; укр. зошит (від шити) і ч. pisanka (від заст. pisat 'писати'); 3) відмін-
ність внутрішньої форми у слів з тотожною зовнішньою формою, пор.: укр. тесляр 
(від тесати) і нім. Tischler (від Tisch 'стіл'); 4) спільність внутрішньої форми у слів 
з відмінною зовнішньою формою, пор.: рос. моряк і англ. seaman, нім. Seemann [Ру-
санівський 1988, 17-18]. Відносно об'єктивний характер внутрішньої форми вказує 
на першочергову вагомість вибору ознак мотивації елементів дійсності для органі-
зації всієї лексичної системи мови, а всі розбіжності в лексичних системах двох мов 
залежать від тих ознак, за якими носії мови класифікують та іменують предмети й 
факти позамовної дійсності [Гак 1998, 16].  

Так, наприклад, в обрядовій весільній лексиці назва обряду калачини, покалачи-
ни має безпосередній словотвірний зв'язок з назвою різновиду весільного хліба – 
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калачем (саме з цим хлібом, як особливим атрибутом, відбувалося прийняття сватів 
у хаті молодого через місяць після одруження); англ. ОН пологового циклу 
saltgiving – ритуал давання солі немовляті (to give salt) – пов'язується з обрядодією 
вкладання солі в рот немовляти відразу ж після народження з метою його захисту 
від сторонніх сил; укр. ОН чоботоносини словотвірно пов'язується з обрядодією 
носити чоботи, коли на дівич-вечорі обдаровані гості надівали чоботи й танцюва-
ли в них; англ. ОН blackening (від blacken – букв. 'чорнити – фарбувати, вимащува-
ти в чорний колір') – передвесільний обряд обмазування молодого (нареченого роз-
дягали наголо, незважаючи на пору року, і вимазували патокою, обсипали мукою і 
пір'ям, після чого він був змушений прогулюватися так вулицями міста). 

У випадках прозорої внутрішньої форми, яка безпосередньо виводиться разом із 
значенням зі складників слова – морфем, ОН співвідносяться з різними сферами 
обряду, і ці назви, відповідно до положень когнітивної семантики, можна поділити 
на такі групи [див.: Тищенко 2000, 42-43]: 

1) акціональна сфера обряду, що мотивується виконуваною суб'єктом обрядо-
вою дією: наприклад, укр. заводи, заводини 'заручини' (під час обряду перед тим, як 
посадити молодих за стіл, староста або старший дружко обводить молоду пару три-
чі навколо столу), оглядини, обзорини, розглядини – обряд сватання (цей обряд 
включає огляд господарства і вивідування інформації про весільний поїзд, кількість 
весільних подарунків і т.д.), заручини, рукодаїни, руковини – обряд сватання (обряд 
поєднання рук молодих), торочини – вечір у п'ятницю перед весіллям (обряд торо-
чення рушників і благословення заручин); англ. weetin' the heed o' the bairn (букв. 
'намочування голови дитини') – обряд при хрещенні дитини, який, за народним по-
вір'ям, приносив удачу й щастя, fееt washin (букв. 'миття стоп') – один із весільних 
обрядів, мотив якого полягав у нерозривності священного шлюбу; порт. pedia a 
bênção 'благословення' (обряд у хаті нареченої, коли молоді просять батьківського 
благословення, а також обов'язково благословення хрещених батьків до шлюбу), 
pedir a mão da rapariga 'заручини' (букв. 'просити руки дівчини'), receber o 
namorado 'заручини' (букв. 'приймати нареченого в хаті дівчини');  

2) агентивна сфера, яка співвідноситься з виконавцем або носієм дії: укр. бран-
ський староста 'представник роду нареченого, що приходить сватати дівчину', за-
порожці 'непрошені весільні гості', баба-повитуха, бабка 'жінка, що приймає поло-
ги'; англ. bride 'наречена', bridegroom, groom 'наречений', best man 'дружко, старший 
боярин', Maid of Honour 'перша дружка'; порт. menina de flores 'дівчина з квітами' 
(обряд посипання пелюсток троянд чи інших квітів перед молодою парою по закін-
ченні обряду вінчання), madrinha 'хрещена мати' і т.д.;  

3) реалемна сфера, що підрозподіляється на: 
а) реалемно-функціональну сферу (мотивація імені – від назви предмета, який 

слугує для виконання ритуальної дії або на який спрямовується ця дія, місце вико-
нання дії): укр. лежень, стульник, короваєць 'різновид весільного хліба' (функція 
його полягала в приготуванні постелі молодим, цей хліб розміщували в їх узголів'ї), 
вильце, гільце 'весільне деревце, яке прикрашають на дівич-вечорі'; англ. dowry 'по-
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саг', menye-cogs, cog-gilt-cogs 'весільні кубки' і 'кубки на особливих покритих позо-
лотою весільних столах, за якими могли сидіти лише 24 гості'; порт. arco, mastro 
'прохід у воротях біля хати нареченої/ого', коли в дворі нареченої будували арку з 
соснових гілок, а у нареченого – щоглу, яка слугувала не лише прикрасою двору, а 
й мала характер фалічної символіки, що сягає уявлень романців про фізичну й сек-
суальну силу нареченого. В українській мові також маємо ОН калач(ш)ниця 'жінка, 
що пекла калачі', старша калач(ш)ниця [Шевченко 1998, 98 – 99] – від калач 'різно-
вид українського хліба'; коровайниця 'жінка, що виготовляє коровай', старша коро-
вайниця, перша коровайниця [Шевченко 1998, 99; Романюк 1984, 29] – від коровай 
'різновид українського хліба' (означення старший і перший уживалися для позна-
чення жінок, які порядкували й розпоряджалися під час весільних обрядодій). Укр. 
ОН присваха 'жінка (мати, братова дружина), яка разом з нареченою й старшою 
дружкою йде скликати сусідів на весілля', прошак 'особа, яка запрошує гостей на 
весілля' [Шевченко 1998, 101], пропивальник 'сват, рідше гість, що "пропиває" мо-
лоду' [Тищенко 1994, 68; Шевченко 1998, 101] – від пропивати 'завершати сватання 
розпиванням алкогольних напоїв' [СУМ VIII, c. 253] також належать до цієї реале-
мно-функціональної сфери, оскільки мотиваційною ознакою тут виступає саме фу-
нкція виконання певних обрядодій; 

б) реалемно-асоціативну сферу, яка ґрунтується на постійних зв'язках між обрядо-
вими предметами (за О.В. Тищенком, реалемно-асоціативний план обряду переважно 
зумовлюється метонімічними асоціаціями [Тищенко 2000, 42], коли предмет, пов'я-
заний з обрядом, переходить у сам обряд): так, укр. ОН рушники – як атрибут весілля 
у прямому значенні та заручини в переносному, розхідний борщ – страва у прямому 
значенні та прийняття в домі молодого після весілля в переносному значенні (один з 
обрядів завершення весільного циклу), помело – палиця з прив'язаним до неї на кінці 
пучком хвойних гілок, ганчірок і т.ін. для вимітання попелу з печей, прочищання ди-
моходів (у прямому значенні) та сам процес вимітання печі перед випіканням коро-
ваю, що виконувався хлопцем з густим, пишним волоссям (яке своїм виглядом мало 
нагадувати мітлу); англ. marryin' o' the folk, back feast, back treat 'вечірка подяки' 
(у прямому значенні – пригощання зі стравами, які готує дружко з друзями через 
один або два місяці після весілля як подяка за пригощання, надане їм нареченою та її 
сім'єю, а в переносному – сам процес гуляння, що буквально означає 'народне одру-
ження'); порт. banhos 'рушники' і сам процес оголошування імен заручених у церкві 
до шлюбного тижня, sopa de reste 'післявесільний обід' і домовленість обох сторін 
щодо подальшого життя новоодружених (букв. 'суп із залишків весільної їжі'). 

Безеквівалентною ОН виступає укр. мойсеєва 'старша коровайниця / калачниця' – 
cубстантивований присвійний прикметник від імені людини, що, за біблійним пере-
казом, очолювала вихід єврейського народу з-під єгипетської влади до землі обітова-
ної. Отже, ця ОН свідчить про зв'язок з людиною, яка очолювала рід нареченої/ого. 
Досить часто в ролі старшої коровайниці виступала саме дружина старости.  

При позначенні певних весільних чинів (наприклад, укр. бранський староста, ді-
воснуб, сватач, сващак, просатар, світилки, свашки, дружби, англ. wedding-man, 
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bride, groom, best man, maid, порт. noivo, noiva, testemunho) бачимо, що більшість 
компонентів окремих українських синонімічних парадигм праслов'янського похо-
дження виражається експліцитно, що не простежується у відповідних обрядових назв 
англійської і португальської мов, проте внутрішня форма ОН усіх трьох зіставлюва-
них мов чітко пов'язується з відповідними обрядовими концептами і протиставлен-
нями: це мотиви обміну та дарів, що простежуються у протиставленні 'брати / дава-
ти', протиставлення 'своїх / чужих', що реалізується демонстрацією ворожості двох 
весільних родів, моментами домовленості про шлюб і взаємної згоди тощо. 

Отже, під внутрішньою формою ОН (ОФ) розуміється механізм об'єктивації на-
ціонально-культурного змісту в семантичній структурі мовного знака як наявність 
словотвірно й функціонально узгоджених між собою ознак мотивації з подібним чи 
відмінним обрядовим значенням. У випадках прозорої мотивації внутрішня форма 
виступає важливим інструментом моделювання синонімічних відношень і слово-
твірних гнізд, шарів культурної інформації, втіленої в семантиці обрядового знака, 
ґрунтуючись на наборі архаїчних бінарних опозицій 'добре / погане', 'свій / чужий', 
'щастя / нещастя' і концептів – таких, як "Доля", "Шлях", "Рух", пов'язаних з ідеєю 
вічності, нескінченності або кола у трьох зіставлюваних мовах. 

Говорячи про внутрішню форму назв у площині національно-мовних картин сві-
ту, слід обов'язково мати на увазі, що не можна вбачати прямої кореляції між тією 
чи іншою внутрішньою формою певних слів і відповідними особливостями світо-
сприйняття носіїв конкретної мови. Мова, як відомо, – це зовсім не дзеркальне від-
биття дійсності.  

 
В статье рассматривается значение внутренней формы слова и знаковая функция предмета в 

обряде, определяется обрядовый знак как словесное определение обрядового действия или его части 
предметно-функционального, агентивного или атрибутивного корпусов, сопоставляются обрядовые 
номинатемы с общими и отличительными мотивационными свойствами, что подчеркивает важ-
ность неразрывной целостности обряда и дает возможность интерпретировать его не изолирован-
но, а в целостном этнокультурном плане. 

Ключевые слова: внутренняя форма слова, обрядовая номинатема свадебного цикла, обрядовый 
код, экстралингвистический план обряда, мотивационные свойства номинации. 

 
The article deals with the inner form of the word and the sign function of the object in the ritual as well as with 

the definition of the ritual sign, contrasting ritual nominal units with similar or distinctive motivation features. The 
significance of ritual unity taken as a whole in the aspect of extra-linguistic ethnic approach is shown.  

Key words: word inner form, wedding ritual nominal unit, ritual code, extra-linguistic field of the ritual, 
motivation features of the linguistic nomination processes. 
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У статті розглядаються когнітивні та мовні механізми утворення неологізмів та оказіоналізмів 

у творах жанру фентезі. Основними рисами лінгвістичних інновацій є їх креативність, інформатив-
ність та деталізованість. Кожна інновація створюється у свідомості письменника і отримує своє 
мовне вираження. Для створення нових слів автор використовує весь арсенал мовних засобів, що під-
падають під дію різноманітних когнітивних механізмів. Кожна нова лексична одиниця називає реалії 
та явища фентезійних можливих світів, які не мають ніякого вираження окрім мовного, і які утво-
рюють мовну картину можливого світу. 

Ключові слова: неологізм, оказіоналізм, можливий світ, мовні та когнітивні механізми.  
 
Актуальність дослідження визначається недостатньою вивченістю механізмів 

утворення неологізмів та оказіоналізмів, що зустрічаються в творах жанру фентезі 
сучасних англійських та американських авторів. 

Метою дослідження є виявлення основних когнітивних та мовних механізмів 
утворення інновацій. Згадана мета зумовлює конкретні завдання: виявити когніти-
вні механізми утворення інновацій; виявити основні способи та структурні моделі 
утворення нових лексичних одиниць. 

Об'єктом дослідження є мовні та когнітивні механізми утворення неологізмів 
та оказіоналізмів. 

Предметом дослідження є структура та семантика нових лексичних одиниць з 
урахуванням особливостей їх вживання та функціонування у творах жанру фентезі. 

Наукова новизна дослідження полягає у комплексному аналізі когнітивних 
та мовних механізмів утворення інновацій, їх семантичних та структурних харак-
теристик.  

Характерною особливістю фентезійних творів та можливих світів, які у них ві-
дображені, є вживання неологізмів та оказіоналізмів. Використання численних ін-
новацій слугує, з одного боку, показовою характеристикою індивідуального авто-
рського стилю та мовлення. З іншого боку, вони є складовою частиною мовної кар-
тини можливого світу, сприяють виявленню особливостей лінгвокреативної діяль-
ності людини, вербальних механізмів її адаптації до світу.  

О.С. Кубрякова зазначає, що новотвори функціонують в межах створених текстів 
чи дискурсів і їх форма та значення тісно з ними пов'язані. Вони розуміються через 
текст і загальний його задум, так як існують як контекстно обумовлені, експресивно 
навантажені, що вбирають семантику сусідніх знаків [Кубрякова 2004, 418–422]. 
І.В. Малиновська зауважує, що неологізми в більшості випадків позначають абстрак-
тні поняття, котрі важко піддаються опису, і відповідно мають розгорнуті, детальні, 
пов'язані із контекстом дефініції-мікротексти [Малиновська 2007, 198].  
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Під неологізмом розуміють слово чи зворот, створений для номінації предмета 
чи для вираження нового поняття [Селіванова 2006, 417–418]; лінгвістичну іннова-
цію [Bloomer, Griffiths, Merrison 2005, 134–136; Harly 2006, 92–96;]; індивідуальну 
лексичну одиницю [Кубрякова 2004, 418–422]; nonce formations or ad hoc 
formations; fictitious words [Anderson 2007, 324; Holemhaus 2007, 17–22; Munat 2007, 
168–173]; нову лексичну єдність у сукупності своєї форми та значення або зовсім 
нове значення певної лексичної одиниці, яке додається до вже наявного, але яке не 
є зафіксованим у словниках, що виникає за для акту комунікації і сприймається як 
нове протягом певного періоду часу [Herberg, Kinne 2004, 346].  

До неологізмів належать і оказіоналізми. Оказіоналізмом називають індивідуа-
льно-авторські новотвори [Селіванова 2006, 417–418], які характеризуються креа-
тивністю; є контекстуально залежними та мають непрозору семантику [Малиновсь-
ка 2007, 198; Munat 2007, 168]. Оказіоналізм може по-новому називати відомий 
предмет, а також позначати невідому реалію можливого чи реального світу. Оказі-
оналізми не можуть самостійно виступати як номінативні засоби, а лише через зі-
ставлення з відповідними синтаксичними структурами, які експлікують значення 
оказіоналізму. Всі нові одиниці виникають в конкретному випадку мовлення, тобто 
починають своє життя як оказіоналізми. На думку Ю. А. Зацного термін оказіональ-
ний сам по собі констатує той факт, що слово виникло в мовленні, але не закріпилося 
в мові. До оказіоналізмів дослідник відносить всі інновації, які утворилися для задо-
волення комунікативних потреб, але не ввійшли в певний момент часу до лексичної 
системи тієї чи іншої мови [Зацний 1999, 15–16]. А. Е. Левицький зазначає, що нео-
логізми – це нові слова або словосполучення, які виникли в певний період розвитку 
суспільства і займають периферійне місце у лексичній системі мови, а оказіоналізми 
знаходяться на межі лексичної системи мови та мови певних соціо та ідіолектів [Ле-
вицкий 2005, 16–21; Левицкий 2001, 112–113]. Дослідники вважають, що основна 
відмінність оказіоналізму від неологізму полягає в тому, що неологізм може швидко 
лексикалізуватися, тобто потрапити до словникового складу мови та ментального 
лексикону людини [Левицький 2005, 17; Herberg, Kinne 2004, 348].  

Створення неологізмів та оказіоналізмів представляє собою складний мовленнє-
во-розумовий процес, що реалізує водночас різноманітні когнітивні та мовні меха-
нізми. Більшість вчених виокремлюють наступні когнітивні механізми: аналогія; 
асоціація; опозиція; меліорація; асиміляція; акцентування; понятійна компресія; 
деталізація [Зацний 2001; Левицький 2001; 2005; Кубрякова 2004; Jarema, Libben 
2007, 2–6]; до мовних відносять афіксацію; словоскладання; скорочення; запози-
чення; семантичні способи словотвору; конверсію; вигадування слів; інновації, що 
складаються із багато структурних елементів [Зацний 2001, 20–38; Harley 2006, 92–
97; Holemhaus 2007, 13–35].  

При використанні запозичених лексичних одиниць, які вживаються самостійно 
або входять до складу слів-композит, діє когнітивний механізм асиміляції. В мові 
асиміляція може відбуватися на фонетичному, морфологічному та лексичному 
рівнях. В нашому дослідженні запозичення з інших мов представлені наступними 
прикладами: а) запозичене слово значення, вимова та написання якого залиша-
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ються без змін, наприклад, A halsband is a collar used to launch a hunting hawk on 
an attack [Goodkind 1994]. В перекладі з німецької мови Нalsband означає "на-
шийник" [БНРС 2004, 109].  

б) До основи слова, яке вживається в англійській мові, додаються префікси, за-
кінчення чи суфікси, запозичені з різних мов світу, наприклад, Sonor + us 
[Rowling 2000]; Deletri + us [Rowling 2000]; Descend + o [Rowling 2007, 85]; 
Silenc + io [Rowling 2003]. 

в) Український дослідник Ю.А. Зацний виокремлює внутрішньомовні запози-
чення, тобто запозичення із американського варіанту англійської мови до британ-
ського (з британського – до американського) та запозичення із соціолектів [Зацний 
2001, 8]. Так, прізвище героїні Дж. Роулінг Skeeter Rita [Rowling 2007, 26] запози-
чене з сленгу, де вживається на позначення "комара". Даючи героїні таке прізвище, 
автор підкреслює її здатність до магічних трансформацій, а також риси характеру. 
Рита Скітер могла перетворюватися на комаху і була дуже надокучливою. Отже, 
мотивація номінації реалізується шляхом метафоричного переносу внутрішньої 
форми слова "комар" надокучає – людина заважає, дратує. Крім когнітивного меха-
нізму аналогії при створенні неологізму був задіяний механізм асоціації.  

Наступним способом словотвору є конверсія. В нашому дослідженні під конвер-
сією ми розуміємо перехід однієї частини мови в іншу, перехід загальних назв у 
власні або перехід власних назв у загальні. Наприклад, прізвище директора школи 
магії Dumbledore [Rowling 1999] утворилося від назви стилю капелюшка, який був 
досить популярним у Великобританії в 1880–1890 рр. Отже, відбувся процес пер-
соніфікації та перекатегоризації. Назва стилю капелюшка перейшла із категорії за-
гальних назв в категорію власних назв людини. За версією Дж. Роулінг слово 
Dumbledore вживалося на позначення "джмеля" у 17–18 ст. Тоді в цьому випадку 
також відбулися процеси перекатегоризації та персоніфікації. Назва комахи пере-
йшла із категорії загальних назв комах до категорії власних назв людини. При 
створенні цих нових слів був зядіяний когнітивний процес аналогії. 

Серед новотворів зустрічаються слова, що складаються із багато структурних 
елементів, такі як, You-Know-Who [Rowling 1999]; He-Who-Must-Not-Be-Named 
[Rowling 1997]; the Goddess Who Must Not Be Named [Salisbury 2004]; Those-Who-
Must-Be-Kept [Rice 1988]; Those-Who-Drink-the-Blood [Rice 1988]; Those-Who-Must-
Be-Kept-out-of-Egypt [Rice 1988]. В наведених прикладах когнітивний механізм ана-
логії задіяний при лексикалізації одиниць синтаксису.  

Одним із найпродуктивніших способів утворення оказіоналізмів у фентезійній 
літературі є вигадування слів. Нові лексичні одиниці можуть бути утворені із мор-
фем або повнозначних слів, що входять до лексичного складу мови, інші належать 
до неіснуючих мов, і, які є контекстуально мотивованими. Такі відомі американські 
та англійські письменники жанру фентезі як Дж. Р. Р. Толкієн, Р. Джордан, Д. Фар-
ланд, Т. Гудкайнд створили свою власну мову, "alien language". Наприклад, лекси-
чні інновації Quassin doe [Goodkind 1995]; bandu leaves [Goodkind 1995]; tava bread 
[Goodkind 1995]; Gurdyroot [Rowling 2005]; Elnesiders [Salisbury 2004]; Drakisland 
[Salisbury 2004] є оказіоналізмами, так як до їх складу крім слів, що функціонують 
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в сучасній системі англійської мови, входять також вигадані слова не існуючих мов 
можливих світів. Значення лексичних інновацій можна зрозуміти із значення дру-
гого компоненту та контексту. Когнітивний механізм асиміляції вступає в дію, коли 
оказіоналізми отримують парадигми англійської мови. 

Зустрічаються оказіоналізми, що стають зрозумілими лише завдяки перекладу або 
детальному поясненню, що дає письменник в своєму творі. Так, Т. Брукс називає ко-
роля темних сил Brona [Brooks 1977], що в перекладі з древньої вигаданої мови гно-
мів означає "повелитель, володар": The central figure behind the war was a man called 
Brona – an archaic Gnome term for 'Master [Brooks 1977]. Р. Джордан вживає в своєму 
романі цілі речення, що належать до вигаданих мов певних рас можливого світу, як 
наприклад, Kuerai ti Wansho!"- Glory to the Builders! [Jordan 1990], що в перекладі 
означає "Слава Будівничим !", чи Tia mi aven Moridin isainde vadin – The grave is no 
bar to my call – "Могила не є перешкодою для мого кличу" [Jordan 1990]. 

Одним з найпродуктивніших способів утворення нових слів є афіксація, що вклю-
чає: а) суфіксацію – утворення нового слова за допомогою суфіксів: V + or = N – 
Dementor [Rowling 1999]; V + еr = N Put-outer [Rowling 2007, 106]; N + N + er = N – 
shapechanger [Troop 2003]; N + ic = Adj – Anbaric [Pullman 1997]; 

б) префіксацію – утворення нової лексичної одиниці за допомогою префіксів: 
counter + N = N – Counter-curses [Rowling 1997]; Counter-Action [Rowling 2003]; а 
counter-jinx [Rowling 2000]; а counter-charm [Rowling 2003]. 

в). утворення нового слова за допомогою додавання префіксів та суфіксів:  
un + N + ish = Adj – UnDursleyish (Dursleyish); un + N + ing = N – Unfogging 
(fogging) [Rowling 1999]; de-Doxying (Doxying) [Rowling 1998]; anti + N + ing = N – 
Anticheating (cheating) [Rowling 1997]; anti + dis + N = N – Anti-Disapparаtion 
(Аpparаtion) [Rowling 2003]. У процесі створення інновацій задіяний механізм опо-
зиції, який на мовному рівні представлений у вживанні префіксів та суфіксів, що 
мають заперечну та негативну семантику. Когнітивний механізм аналогії вступає в 
дію для економії часу і зусиль, коли найбільш впізнаванні та поверхневі структури 
мислення використовуються для утворення лексичних інновацій. 

Когнітивний механізм лінгвістичної аналогії задіяний при утворенні нових оди-
ниць за моделями лінгвістичної деривації. Так, значна кількість новотворів у нашому 
дослідженні є словами-композитами, що утворені за аналогією до існуючих моделей 
в англійській мові: N1 + N2 = N –a Forgetfulness potion [Rowling 1997]; а Messenger 
spell [Rowling 2007, 30]; а Hover Charm [Rowling 1998]; N1 + N2 + N3 = N – The 
Wartcap powder [Rowling 2003]; A Colour Change Charm [Rowling 2003]; campfires-
fruits [Jordan 1997]; Adj + N = N – an Atmospheric Charm [Rowling 2007, 210]; the 
Red Eagle [Jordan 1997]; the Dismal Marshes [Valente 2006]; Part I + N = N – 
a Caterwauling Charm [Rowling 2007, 450]; an Extinguishing Spell [Rowling 2003]; 
a Disarming Spell [Rowling 1998]. Деякі інновації утворені за аналогією до вже іс-
нуючих слів англійської мови, наприклад, назва інфекційної хвороби dragon pox 
[Rowling 2003] утворена за аналогією до англійського слова "chickenpox". Як і 
"chickenpox", dragon pox є хворобою, коли з'являється висип на шкірі. Отже, крім 
лінгвістичної аналогії є аналогія і за симптоматикою хвороби.  
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До семантичних способів словотвору відносять переосмислення лексичного зна-
чення слова, метафоричний та метонімічний переніс. Лексичні інновації, що зустрі-
чаються в жанрі фентезі, виникли в наслідок переосмислення попереднього значен-
ня слова. При утворенні нового слова задіяний когнітивний механізм аналогії, тоб-
то відбувається реінтерпретація слова. Таким чином, смислові рамки слова розши-
рилися за рахунок утворення нових лексико-семантичних варіантів. Наприклад, the 
Gobblers [Pullman 1997] – це назва невидимих викрадачів дітей у циклі романів ан-
глійського письменника Ф. Пуллмана. В англійській мові слово Gobbler має зна-
чення "індик". Так, в семантичній структурі слова Gobbler з'явився ще один лекси-
ко-семантичний варіант "викрадач дітей".  

Метафоричний переніс можна проілюструвати на прикладі назви однієї із марок 
віників, Bluebottle [Rowling 1997], в циклі романів про Гаррі Поттера. Bluebottle– це 
назва виду комах, що мають яскраво-блакитний колір. Таким чином, асоціація з ко-
льором та здатністю літати є настільки сильною, що назва виду комахи переноситься 
на назву предмету. Отже, в основі метафоричного переносу лежить "здатність літати" 
та "колір". Взагалі сучасна лінгвістична наука визначає характер людського мислен-
ня як асоціативний. В основі людської пам'яті лежать асоціації різного ступеня скла-
дності, часу надходження та сфери застосування. Наявність асоціативних зв'язків 
обумовлює вилучення інформації з пам'яті людини, на основі якої виникають різно-
манітні асоціативні зв'язки, що пізніше стають контекстуально обмеженими. 

Отже, у створенні неологізмів та оказіоналізмів жанру фентезі задіяні різномані-
тні когнітивні механізми, серед яких визначальне місце підводиться аналогії та 
асоціації. Основними мовними способами утворення неологізмів у жанрі фентезі є 
словоскладання, запозичення з різних мов світу, семантична деривація. Основним 
продуктивним способом утворення оказіоналізмів є вигадування слів. Перспективи 
подальшого дослідження вбачаємо у продовженні дослідження мовних та когніти-
вних механізмів утворення неологізмів та оказіоналізмів, їх входження та функціо-
нування у системі сучасної англійської мови. 

 
В статье рассматриваются когнитивные и языковые механизмы образования неологизмов и ок-

казионализмов в произведениях жанра фэнтези. Основными чертами лингвистических инноваций 
есть их креативность, информативность, детализированность. Каждая инновация создается в 
сознании писателя и получает свое языковое выражение. Для образования новых слов автор исполь-
зует весь арсенал лингвистических средств, которые попадают под воздействие разных когнитив-
ных механизмов. Каждая новая лингвистическая единица называет реалии и явления фэнтезийных 
возможных миров, которые не имеют никакого выражения кроме языкового, и которые составляют 
языковою картину возможного мира. 

Ключевые слова: неолгизм, окказионализм, возможный мир, языковые и когнитивные механизмы. 
 
This article observes cognitive and linguistic mechanisms of neologisms' and occasionalisms' formation 

in the texts of the fantasy genre. The main characteristic features of linguistic innovations are creativity, 
information content and detailing. Each innovation is created in the consciousness of a writer and gets its 
linguistic representation. All linguistic resources are used to form a new word, they are influenced by 
different cognitive mechanisms. Each new lexical unit names the fantasy possible world reality, which forms 
the possible world's language picture.  

Key words: neologism, occasionalism, possible world, cognitive and linguistic mechanisms. 
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В когнитивной лингвистике уделяется особое внимание изучению природы кон-

цепта. Концепт является базовым понятием, которое необходимо раскрыть иссле-
дователю, работающему в рамках когнитивной семантики. 

Сам термин "концепт" появился в научной литературе лишь в середине XX века, 
хотя его употребление зафиксировано в 1928 году в статье С.А. Аскольдова "Кон-
цепт и слово". Под концептом автор понимал "мысленное образование, которое за-
мещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того 
же рода" [Аскольдов 1997]. 

Существует множество разнообразных трактовок термина "концепт", что приво-
дит к разногласиям среди исследователей. 

Первоначально "концепт" воспринимался как синоним слова "понятие". В "Лин-
гвистическом энциклопедическом словаре" В.Н. Ярцевой термину "понятие" дается 
синоним "концепт" [Ярцева 2002]. Но очевидно отличие концепта от понятия. По-
нятие отражает лишь наиболее общие, существенные (логически конструируемые 
признаки предметов и явлений). В отличие от него концепт может отражать любые, 
не обязательно существенные признаки объекта. 

Обратимся к определениям термина "концепт". Авторы "Краткого словаря ког-
нитивных терминов" рассматривают концепты как идеальные абстрактные едини-
цы, смыслы, которыми оперирует человек в процессах мышления, и которые отра-
жают содержание опыта и знания, содержание результатов всей деятельности чело-
века и процессов познания им окружающего мира в виде определенных единиц, 
"квантов знания". При этом отмечается, что содержание концепта включает инфо-
рмацию о том, что индивид знает, предполагает, думает, воображает о том или 
ином фрагменте мира. Концепты сводят все многообразие наблюдаемых явлений к 
чему-то единому, под определенные, выработанные обществом категории и классы 
[Кубрякова 1996, 90]. 

По мнению В.Н. Телия, концепт – это "все то, что мы знаем об объекте во всей 
экстенсии этого знания" [Телия 1996, 97]. Он представляет собой семантическую 
категорию наиболее высокой степени абстракции, включающую в себя частные 
значения конкретизации общей семантики. Кроме того, В.Н.Телия подчеркивает, 
что концепту онтологически предшествует категоризация, которая создает типовой 
образ и формирует "прототип".  

Рассматривая сущность концепта, исследователи особо отмечают его принадле-
жность этнокультурному миру человека. Семантическое его содержание при этом 
интерпретируется в контексте форм мысли носителя языка как этнокультурная ре-
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презентация. Таким образом, познание концепта помогает воссоздать этнокультур-
ный образ, особенность менталитета носителя языка. "Концепт являет собой выра-
жение этнической специфики мышления, и его вербализация обусловлена лингво-
когнитивно этнокультурно маркированной ассоциативной компетенцией носителя 
концептуальной системы" [Фесенко 2000, 144]. 

В терминах Ю.С. Степанова концепт – микромодель культуры, он порождает ее 
и порождается ею. Являясь "сгустком культуры", концепт обладает экстралингвис-
тической, прагматической, т.е. внеязыковой информацией [Степанов 1997, 40].  

Слышкин Г.Г. определяет концепт как "условно-ментальную единицу" и выде-
ляет в нем прежде всего примат целостного отношения к отображаемому объекту. 
Формирование концепта представлено им как процесс соотнесения результатов 
опытного познания действительности с ранее усвоенными культурно-ценностными 
доминантами, выраженными в религии, искусстве и т.д. [Слышкин 2001, 34].  

Бабушкин А.П. дает следующее определение: "Концепт – дискретная содержате-
льная единица коллективного сознания или идеального мира, хранимая в националь-
ной памяти носителя языка в вербально обозначенном виде" [Бабушкин 1996, 13]. 

Карасик В.И., характеризуя концепты как культурные первичные образования, 
выражающие объективное содержание слов и имеющие смысл, утверждает, что они 
транслируются в различные сферы бытия человека, в частности, в сферы понятий-
ного, образного и деятельностного освоения мира [Карасик 2001, 102]. 

Наряду с вышеперечисленными определениями концепта особого внимания за-
служивает трактовка данного термина В.В.Колесовым. Колесов В.В. разделяет уз-
кое понимание концепта как объема понятия и широкое понимание концепта куль-
туры. Кроме того, концепт для него – "исходная точка семантического наполнения 
слова и конечный предел развития" [Колесов 2002, 39].  

Представители Воронежской научной школы – З.Д.Попова, И.А.Стернин и др. 
рассматривают концепт как глобальную мыслительную единицу, представляющую 
собой "квант структурированного знания" [Попова 1999, 4]. Концепт, по их мне-
нию, репрезентируется в языке лексемами, фразеосочетаниями, словосочетаниями, 
предложениями, текстами и совокупностями текстов. Рассмотрев языковые выра-
жения концепта, мы можем получить представление о его содержании в сознании 
носителей языка [Попова 1999, 10-11].  

Анализируя приведенные дефиниции, приходим к выводу, что исследователи не 
пришли к единому пониманию термина "концепт". 

В современной лингвистике можно выделить три основных направления, или по-
дхода, к пониманию концепта: лингвистическое, когнитивное, культурологическое. 

Лингвистический подход представлен точкой зрения С.А. Аскольдова, Д.С. Ли-
хачева, В.В. Колесова, В.Н. Телия на природу концепта. В частности, Д.С. Ли-
хачев, принимая в целом определение С.А. Аскольдова, считает, что концепт су-
ществует для каждого словарного значения, и предлагает рассматривать концепт 
как алгебраическое выражение значения. В целом, представители данного напра-
вления понимают концепт как весь потенциал значения слова вместе с его конно-
тативным элементом. 
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Приверженцы когнитивного подхода к пониманию сущности концепта относят 
его к явлениям ментального характера. Так З.Д. Попова и И.А. Стернин и другие 
представители воронежской научной школы относят концепт к мыслительным яв-
лениям, определяя его как глобальную мыслительную единицу, "квант структури-
рованного знания". Выше было приведено определение концепта, данное Кубряко-
вой Е.С., Демьянковым В.З., Панкрац Ю.Г., Лузиной Л.Г. в "Кратком словаре ког-
нитивных терминов". Авторы словаря понимают концепт прежде всего как "опера-
тивную содержательную единицу памяти, ментального лексикона". 

Представители третьего подхода при рассмотрении концепта большое внимание 
уделяют культурологическому аспекту. По их мнению, вся культура понимается 
как совокупность концептов и отношений между ними. Концепт трактуется ими 
как основная ячейка культуры в ментальном мире человека. Этого взгляда придер-
живаются Степанов Ю.С., Слышкин Г.Г. Они убеждены, что при рассмотрении ра-
зличных сторон концепта внимание должно быть обращено на важность культур-
ной информации, которую он передает. Ю.С. Степанов пишет, что "в структуру 
концепта входит все то, что и делает его фактом культуры – исходная форма (эти-
мология), сжатая до основных признаков содержания история; современные ассо-
циации; оценки и т.д." [Степанов 1997, 41]. Иными словами, концепт признается 
Ю.С. Степановым базовой единицей культуры, ее концентратом. 

Различные подходы к трактовке термина "концепт" отражают его двусторон-
нюю природу: как значения языкового знака (лингвистическое и культурологичес-
кое направления) и как содержательной стороны знака, представленной в менталь-
ности (когнитивное направление). Необходимо заметить, что подобное разделение 
трактовок понятия "концепт" условно, все вышеприведенные точки зрения связаны 
между собой, а не противопоставлены друг другу. Так, например, когнитивный и 
культурологический подходы к пониманию концепта не являются взаимоисключа-
ющими: концепт как ментальное образование в сознании человека есть выход на 
концептосферу социума, т.е. в конечном результате на культуру, а концепт как 
единица культуры есть фиксация коллективного опыта, который становится досто-
янием каждого человека. Другими словами, эти два подхода различаются вектора-
ми по отношению к носителю языка: когнитивный подход к концепту предполагает 
направление от индивидуального сознания к культуре, а культурологический по-
дход – направление от культуры к индивидуальному сознанию. 

Несмотря на разнообразие существующих определений концепта, можно выде-
лить в них общую черту: в них всегда подчеркивается актуальная для современной 
лингвистики идея комплексного изучения языка, сознания и культуры. 

Маслова В.А. перечисляет следующие инвариантные признаки концепта: 
 это минимальная единица человеческого опыта в его идеальном представле-

нии, вербализующаяся с помощью слова и имеющая полевую структуру; 
 это основные единицы обработки, хранения и передачи знаний; 
 концепт имеет подвижные границы и конкретные функции; 
 концепт социален, его ассоциативное поле обусловливает его прагматику; 
 это основная ячейка культуры [Маслова 2004, 46-47]. 
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Концепт обладает очень сложной многоплановой структурой. В нем можно вы-
делить как конкретное, так и абстрактное, как рациональное, так и эмоциональное, 
как универсальное, так и этническое, как общенациональное, так и индивидуально-
личностное. Этим и объясняется отсутствие единого определения. 

 
У статті розглядається природа концепту, основні напрямки щодо визначення терміна "концепт". 
Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, поняття, термін. 
 
The article observes the nature of concept, main approaches to its definition and understanding. 
Key-words: cognitive linguistics, concept, definition, term. 
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В современном информационном обществе рекламу все чаще определяют как 

отдельный жанр коммуникации, чутко реагирующий на социокультурные измене-
ния и очерчивающий новую область лингвокультурных исследований. Внимание 
современных лингвистов к коммуникационной парадигме рекламы обусловливает 
актуальность нашего исследования. Целью статьи является определение места 
стереотипа "защитник" в современной рекламной коммуникации, посвященной во-
енной сфере. Соответственно, рекламная коммуникация составляет предмет исс-
ледования, а стереотип – его объект. Научная новизна состоит в определении зна-
чимости стереотипов, формирующих языковую картину мира сотрудников силовых 
структур, а также обосновании возможности использования этих стереотипов в ре-
кламной коммуникации.  

Как отмечают современные исследователи, значимое место в рекламной комму-
никации занимает "образ модельной личности (МЛ), подражание которой является 
условием достижения общественного престижа" [Белозерова 2007, 16]. Термин мо-
дельная личность был введен В.И. Карасиком и обозначает "типичного представи-
теля этносоциальной группы, узнаваемого по специфическим характеристикам ве-
рбального и невербального поведения и выводимой ценностной ориентации…. МЛ 
представляет собой стереотип поведения, который оказывает существенное воздей-
ствие на культуру в целом и служит своеобразным символом данной культуры для 
представителей других этнокультур" [Карасик 2004, 12]. По мнению автора, одним 
из ярких примеров МЛ ХІХ века является социальный тип "Гусар" – офицер, кото-
рый всегда готов был совершить дерзкий подвиг, а в свободное от подвигов время 
должен был играть в карты, пить вино, писать стихи, влюбляться и завоевывать 
любовь…" [Карасик 2004, 12]. Такие образы продолжают существовать в языковом 
сознании благодаря литературе, кино. Более того, они могут концентрироваться 
впоследствии в образах исторических/литературных героев, акцентуируя при этом 
как положительную, так и отрицательную коннотацию (например, "поручик Ржевс-
кий", герой анекдотов, отважный гусар, кутила, любимец женщин; "Наполеон Бо-
напарт" – бонапартизм, "синдром Наполеона").  

Понятию "модельная личность" предшествовало исследование более широкого 
понятия "стереотип" [Липпман]. Феномен стереотипа объяснялся учеными-
психофизиологами как результат убывания доминанты (объективно существующе-



Васюкова Н. В. 

 

 481

го механизма человеческого мышления и поведения – наиболее подробно изучена 
академиком А.А. Ухтомским) в сознании, которая и составляет стереотипы восприя-
тия, мышления и, следовательно, поведения. В.В. Красных рассматривает стереотип 
как "некоторое "представление" фрагмента окружающей действительности, фикси-
рованную ментальную "картинку", являющуюся результатом отражения в сознании 
личности "типового" фрагмента реального мира, некий инвариант определенного 
участка картины мира….некий фрагмент (концептуальной) картины мира, сущест-
вующий в сознании, некоторый образ-представление" [Красных 2003, 231].  

В любом коммуникативном акте, а особенно в рекламном сообщении, стереотипы 
"служат для "экономии мышления"…Что касается стереотипов восприятия в реклам-
ной коммуникации, то эта "экономия мышления" при дефиците времени способству-
ет быстрому и по большей части окончательному формированию отношения к ком-
муникатору и, следовательно, к рекламируемому им товару" [Грызунов]. 

В.В. Красных разграничивает в структуре феномена стереотипа стереотипы-
представления и стереотипы поведения; последние, в свою очередь, состоят из сте-
реотипов-ситуаций и стереотипов-образов. Особенности наполненности того или 
иного стереотипного образа зависят от языка, типа мышления говорящего, от его 
принадлежности к тому или иному этносу. Именно национальная принадлежность 
носителя языка обусловливает специфику "стереотипного поля" (термин В.В. Кра-
сных), "репрезентирующего "концептосферу" того или иного национально-лингво-
культурного сообщества" [Красных 2003, 234]. В зависимости от общности/разли-
чий языкового сознания наций стереотипы при сопоставлении будут выявлять об-
щие или различные характеристики. Так, стереотипный образ защитника ("защит-
ник страны", "защитник любимой женщины", "защитник стариков/детей") в славя-
нском языковом сознании всегда воплощался в представителе мужского пола (сте-
реотип-образ, согласно В.В. Красных). Стереотипы, в свою очередь, могут быть 
разделены на архетипы, еще более национально или социально маркированные 
единицы коллективного бессознательного ("архетип – в аналитической психологии 
К.Г. Юнга – универсальные изначальные врожденные психические структуры, сос-
тавляющие содержание коллективного бессознательного, распознаваемые в нашем 
опыте и являемые в образах…" [Юнг].  

Так, стереотип "защитник" включает в себя архетипы "богатыря" (для русских) и 
"казака" (для украинцев). В настоящее время активно эксплуатируются ретроспек-
тивные образы-архетипы для привлечения внимания и ознакомления молодежной 
аудитории с историческим прошлым, фольклором: трилогия мультипликационных 
фильмов о трех богатырях ("Добрыня Никитич и Змей Горыныч", "Алеша Попович 
и Тугарин-змей", "Илья Муромец и Соловей-разбойник"), серия мультфильмов о 
казаках ("Как казаки соль добывали", "Как казаки в футбол играли" и др.), художе-
ственные фильмы исторического жанра ("Огнем и мечом", "Тарас Бульба", множе-
ство фильмов о Великой Отечественной войне).  

Более ранним примером могут послужить художественные произведения, в ко-
торых поствоенное общество наделяло заведомо положительной коннотацией все 
составляющие концепта "воин": "Ах, какая чудесная, какая восхитительная жизнь 
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началась для Вани! Дружить с храбрыми, великодушными разведчиками; 
…получить обмундирование – сапожки, гимнастерку с погонами и пушечками на 
погонах, шинель…может быть, даже компас и револьвер-наган с патронами…" 
[Катаев 1981, 29]. Аттитюд общества к военным посредством образа ребенка пере-
дан автором с помощью таких лингвистических средств, как восклицание (ах, ка-
кая…!), употребления исключительно положительных дескрипторов ("чудесная, 
восхитительная жизнь; храбрые, великодушные разведчики"), употребление уме-
ньшительных форм терминов ("сапожки", "с пушечками на погонах" – эмблемы на 
погонах военнослужащих артиллерии). 

В.В. Дементьев считает, что "изменения в общественной, политической жизни, 
изменения в области идеологии, экономики, быта приводят к изменениям языка" 
[Дементьев 2007, 9]. Однако следует отметить стойкость стереотипов, которые, бла-
годаря своей принадлежности к древним общечеловеческим символам, не претерпе-
вают существенных изменений в отличие от языка. Может меняться функциональная 
наполненность "стереотипного поля": смысловое ядро концепта "защитник" может 
быть наполнено различными компонентами со сложившимися стереотипными поля-
ми внутри определенных сообществ или профессиональных групп (защитник 
(страны) – это: воин, боец, офицер, солдат, которыми могут быть: моряк, летчик, 
сухопутчик, и более узкая градация: пехотинец, артиллерист, ПВОшник (войска 
противовоздушной обороны), разведчик; защитник (закона, правопорядка) – это: 
милиционер, к которому относят и ВВшников (Внутренние войска МВД), и ГАИшни-
ков). Однако основная форма, ядро стереотипа не меняется. Именно такой феномен 
культурно заложенного позитивного (за редким исключением отношения к милиции) 
восприятия концепта должен активно эксплуатироваться в современном обществе с 
целью популяризации воинской службы. Даже в условиях потери имиджа военнос-
лужащего времен СССР, концепты "воин", "защитник" оказываются чаще позитивно, 
нежели негативно маркированными в обществе, о чем свидетельствуют их многочи-
сленные употребления в средствах массовой информации: "Тимощук – это боец, он 
сумасшедший в положительном смысле этого слова", – нисколько не сомневается в 
успехе своего партнера по сборной Украины на немецких полях Андрей Воронин…"; 
"Строительная компания "Воин", ставшая победителем первых торгов…"; "Но Га-
млет – воин, а воин не ищет защиты у женщины, он может попытаться ее защи-
щать, но помощи от нее он не ждет"; "Один в полі – воїн: студентка захистила 
свої права і заощадила гроші"; "Один воїн в полі вартий тисячі радників"; "Я завжди 
була воїном. Мене можна зламати, але – на день, а потім стаю ще сильнішою, муд-
рішою, загартованішою"; "Warrior Hockey is the leader in performance hockey 
equipment" (Warrior (воин) Hockey – лидер производства хоккейного оборудования). 
Положительная коннотация представлена прямыми и косвенными дескриптивными 
конструкциями (ПК, КК): "нисколько не сомневается в успехе" (имеются в виду по-
ложительные качества футболиста, КК), "победитель торгов", "leader" (название 
компании ассоциируется с ее достижениями, КК), "не ищет защиты у женщин", 
способность "стати ще сильнішою…" (характеристики, наполняющие концепт "во-
ин", ПК), "захистила права" (подчеркнута способность защиты, КК). 
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Итак, в современном обществе поддерживается положительная коннотация мо-
дельной личности воина, что, на наш взгляд, является значимым для создания рекла-
мы воинской службы. Эффективной остается актуализация стереотипных представ-
лений и архетипического компонента. Такие полюсно (положительно/отрицательно) 
маркированные методики применимы как для прямой (соотносимой непосредствен-
но с ВС), так и скрытой рекламы (любое упоминание, в котором образ военнослужа-
щего будет использован в положительном, всегда выигрышном контексте), что будет 
способствовать укреплению положительного образа военнослужащего и армии. 

 
В статті розглянуто можливості використання стереотипів, що склалися в певному лінгвокуль-

турному суспільстві, для забезпечення ефективності рекламної комунікації. 
Ключові слова: лінгвокультурологія, рекламна комунікація, стереотип, модельна особистість. 
 
The article deals with use of stereotypes within certain lingvo-cultural community in order to ensure the 

effectiveness of ad-communication. 
Key words: linguistic culturology, ad-communication, stereotype, model personality. 
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У статті розглядаються основні чинники формування та функціонування інформативного дис-

курсу у французьких засобах масової комунікації різної стилістичної спрямованості, вивчаються 
типові та специфічні ознаки інформативного дискурсу та його комунікативні функції; аналізується 
комунікативно успішне уживання в інформативному дискурсі елементів інших дискурсів. 

Ключові слова: дискурсивні ознаки, масовий адресат, інформативний дискурс, текст, мовні засо-
би, інфографія, комунікативні функції, типи дискурсу.  

 
Постановка проблеми, її актуальність та зв'язок із науковими завданнями. 

Аналіз дискурсу є одним з сучасних комплексних підходів у вивченні соціальних та 
гуманітарних дисциплін, що уможливлюють дослідження тексту у зв'язку з його 
зовнішнім, позалінгвістичним оточенням.  

Основні правила такого аналізу є пристосованими до будь-якого тематично-
функціонального типу дискурсу, що з'являється у засобах інформації, розрахованих 
на масового адресата – науковому, офіційному, політичному, релігійному тощо. 
Аналіз дискурсу ураховує значну кількість чинників текстової інформації: кон-
текст, автора, адресата, інтертекстуальність тощо, оскільки об'єктом дискурсивного 
аналізу є не тільки змістовне наповнення дискурсу, але й його соціо-комунікативні 
складники, походження, мотивація тощо.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для того, щоб більш детально про-
слідити особливості аналізу дискурсу та типологічні чинники окремих видів диску-
рсу слід, зокрема, звернутися до праць Ж.-М. Адама, М. Бахтіна, Р. Барта, Д. Мен-
ґьоно, П. Рікьора, П. Шародо, T.A. ван Дейка та інших дослідників. Проте, інфор-
мативний дискурс французькою мовою залишається предметом для потенційних 
мовознавчих розвідок. 

Метою нашої статті є вивчення основних показників інформативного дискурсу, 
який є популярним способом організації повідомлень у масовій комунікації різних 
напрямів. 

Мета дослідження зумовила необхідність вирішення наступних завдань статті: 
проаналізувати загальні способи організації та аналізу сучасного французького ін-
формативного дискурсу, виокремити приклади комунікативно успішного оформ-
лення та основні комунікативні функції інформативних текстів, розглянути прикла-
ди уживання в інформативному дискурсі окремих рис інших дискурсів. 

Незважаючи на різноманість способів подання інформації, основними комуніка-
тивними функціями будь-якого комунікативного акту, яким є дискурс, залишають-
ся наступні: розповісти, інформувати, надати рекомендації, переконати, пояснити, 
наказати, спонукати до реакції. Звідси логічним є виокремлення кількох видів дис-
курсу, вибудованих на окремих типах текстів (інформативних, інжонктивних, ар-
гументативних, експлікативних, наративних, дескриптивних тощо).  
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У сучасному інформативно насиченому світі одним з найлаконічніших та кому-
нікативно вагомих залишається інформативний дискурс (його прикладами можуть 
слугувати словникові статті, тексти окремих жанрів преси, пояснення до малюнків, 
усні та писемні наукові стислі коментарі, офіційні повідомлення тощо).  

Текстова основа інформативного дискурсу представлена інформативними текс-
тами, що можуть супроводжуватися значним ілюстративним матеріалом. Комуні-
кативною метою інформативних повідомлень є інформування, надання можливості 
отримати знання з приводу сюжету, що висвітлюється, та чіткі відповіді на запи-
тання Хто? Що? Як? Коли? Де? тощо. В інформативних текстах розкривається 
сутність явищ, характеристики істот та предметів, позбавлені оцінки, експресивно-
сті та емоційного забарвлення.  

В інформативному дискурсі допоміжними засобами комунікативно-прагматич-
ного впливу на адресата є оригінальне розташування текстової інформації та при-
йоми інфографії, які підкреслюють внутрішню семантику. У наступному прикладі 
для підтвердження зазначеного вище збережено шрифти оригінальної редакції сло-
вникової статті: 

pétrologie féminin 
Science qui s'intéresse aux mécanismes (physiques, chimiques et biologiques) qui sont 

à l'origine de la formation et de la transformation des roches (http://fr.wiktionary.org/ 
wiki/p %C3 %A9trologie). 

Прикладом інформативного дискурсу можуть слугувати тексти, що належать до 
різних функціональних стилів, але є близькими за своїм комунікативним – інфор-
мативним – навантаженням: наукові праці, словникові та енциклопедичні статті, 
різні об'яви, інформативні статті преси, тексти шкільних підручників, окремі урив-
ки текстів з художньої літератури тощо. До інформативного дискурсу масової ко-
мунікації можна також приєднати тексти, що крім інформування містять рекомен-
дації до дії: інструкції до вживання, правила користування, тлумачення на упаковці 
харчових продуктів тощо. Такі інформативні повідомення можуть коливатися в об-
сязі від кількох слів до кількох сторінок.  

Як правило, інформативний дискурс є соціально значущою інформацією на рівні 
побуту, функціонування промислових структур, послуг тощо. Типовим прикладом 
соціально зумовленої прагматики інформативного дискурсу є так звані адміністра-
тивні формуляри, які сприяли створенню у 2001 році урядом Франції окремого ко-
мітету. Діяльність цього комітету була спрямованою на розумне спрощення семан-
тики та структури адміністративних документів, так званого Comité d'orientation 
pour la simplification du langage administratif.  

Проте, первинною функцією інформативного дискурсу залишається передусім 
надання точних даних з приводу окремої теми. Автор інформативного тексту подає 
об'єктивні факти, але жодним чином, навіть ілюзорно, не дає суб'єктивних комен-
тарів, не аналізує тему, нічого не пояснює, не виявляє своїх наративних ремарок.  

Іноді інформативний дискурс поєднує характеристики одразу кількох видів тек-
стів, коли у межах одного повідомлення автор переходить від одного типу текстів 
до другого, третього тощо. У значній кількості текстів французькою мовою з інфо-
рмативною направленістю простежуються наративні, дескриптивні, експлікативні, 
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компаративні та інші дискурсивні ознаки. Окремі комунікативні характеристики 
наближають інформативний дискурс та текст до інструктивного дискурсу у разі, 
коли крім інформації подаються коментарі або опис: 

... le courant doit être coupé avant toute intervention sur la machine (коментар, ін-
струкція) faute de quoi il y a risque d'électrocution ou de dégâts matériels (інформація) 
(http://www.activites.org/v1n2/Leplat.pdf). 

Різниця між підтипами інформаційного дискурсу та комунікативні особливості 
кожного з них мають бути вивченими з метою розуміння глибинних механізмів дис-
курсу, який має чітку та життєво мотивовану комунікативну інтенцію та прагматику 
– дати розуміння, як саме діяти. Інформативний дискурс є відбитком реального світу, 
проте, у ньому крім інформативної інтенції автора можуть простежуватися інші екс-
пліцитні або імпліцитні наміри – розважальний, намір переконати тощо.  

Отже, в реальних прикладах інформативного дискурсу актуалізуються комбіно-
вані тексти, які є частиною фактично документального дискурсу з елементами ін-
ших, іноді іншомовних типів дискурсу. Наприклад, у наступному інформативному 
тексті крім науковості спостерігаються ознаки рекламності та рекомендації:  

Le Wiktionnaire a pour but de décrire en français tous les mots de toutes les langues. 
Il a aussi pour objectif de donner les traductions de ces mots du français vers toutes 

les autres langues et des mots étrangers vers le français. Plus généralement, il permet de 
donner, pour tous les mots français et étrangers (et pour les langues mortes), une 
description en langue française, ainsi qu'une traduction, mais aussi de donner leurs 
étymologie, prononciations, synonymes, antonymes, homophones, expressions et 
locutions associées, mots apparentés et dérivés, etc. 

Nous vous invitons pour plus de précisions à lire la page À propos du Wiktionnaire 
(http://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire). 
Аналіз внутрішніх параметрів функціонування інформативних текстів передба-

чає розгляд смислових чинників та інших комунікативних особливостей з урахуван-
ням місця тексту у вирішенні комунікативних потреб суспільства. Типографічні 
знаки виконують традиційну комунікативну функцію – зробити простішим сприй-
няття текстової інформаціїt, візуально виокремити структурні складники. Типо-
вими для інформативного дискурсу є ілюстрації, які мають денотативний харак-
тер; вторинно, візуально подають текстову інформацію. Таким чином, наприклад, 
у словникових статтях текстове тлумачення подається паралельно з фото або 
малюнком описаного явища – механізма, звіра, місця тощо. Функція такого супро-
воду може бути різноманітною – пояснювальна, інтригуюча, наведення прикладу 
тощо. В окремих випадках засоби інфографії можуть повністю замінити текст, 
тобто інформативний дискурс може бути представлений виключно засобами ін-
фографії (знаки дорожнього руху, вказівки у суспільних місцях тощо).  

Переважна кількість лексичних одиниць, що уживаються в інформативному 
дискурсі, мають чіткий денотат, не є емоційно забарвленими. Крім того, ретельний 
добір лексичних одиниць завжди здійснюється згідно з сюжетною тематикою. Спо-
сіб друкування тексту є втіленням прийомів інфографії, підібраних згідно з комуні-
кативною та прагматичною функціями дискурсу, складником якого є текст. Напри-
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клад, поняття, дефініції, назви розділів подаються більшими та яскравішими літе-
рами, ніж решта інформації.  

При вивченні комунікативних проявів особи автора доречним є аналіз стратегій 
та аргументів, лінгвістичних та нелінгвістичних засобів, що їх автор застосовує для 
переконання адресата у вірогідності інформації та підтримки контакту з останнім. 
Адресат базує сприйняття тексту на мовленнєвій інформації та візуальних опорах 
дискурсу. Допоміжними засобами рецепції є також усі ознаки зв'язного викладу 
змісту, логічні повтори, інтертекстуальність. Спостереження доводять, що для ін-
формативного дискурсу типовими є відсутність мовленнєвих чинників, що вказу-
ють на особу комуніканта, а серед морфологічних категорій дієслова найбільш по-
ширеною є уживання теперішнього часу дійсного способу, який традиційно вико-
ристовується для подання актуальної та загальної інформації; інших простих та аб-
солютних часових форм. Дієслівні речення є лаконічними, з прямим порядком слів, 
що сприяє точному висвітленню сюжету та опису денотату. Номінативні речення є 
розповсюдженими передусім у надписах, таблицях, схемах тощо.  

Наукові результати. Висновки та перспективи подальших досліджень. Про-
ведене дослідження вказує на той факт, що сучасний французький інформативний 
дискурс вирізняється складною комунікативною організацією, яку можна виявити 
тільки при глибокому аналізі. Інформативному дискурсу притаманні зв'язність та 
логічність, він може сполучати у собі структурно-семантичні прояви інших видів 
дискурсів, комунікативно доречних у відповідній ситуації. 

Інформативний дискурс є одним з найпоширених у ЗМІ різних стилів та жанрів, 
а тому потребує постійної уваги з боку сучасних мовознавців. Перспективним є ви-
окремлення та детальне вивчення, наприклад, моделей різних жанрів інформатив-
ного дискурсу. 

 
В статье рассматриваются основные составляющие формирования и функционирования инфор-

мативного дискурса во французских средствах массовой коммуникации разной стилистической на-
правленности, изучаются типичные и специфические характеристики информативного дискурса и 
его коммуникативные функции; анализируется коммуникативно успешное употребление в информа-
тивном дискурсе элементов других дискурсов. 

Ключевые слова: дискурсивные признаки, массовый адресат, информативный дискурс, текст, 
языковые средства, инфография, коммуникативные функции, типы дискурса.  

 
The article observes main features of the informative discourse in different French mass-media, it studies 

typical and specific peculiarities of the informative discourse as well as its communicative functions. This 
article analyses the successful use of different discourses in the informative one. 

Кey words: discourse features, mass addressee, informative discourse, text, linguistic means, infography, 
communicative fuctions, types of discourse.  
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У статті розглядається роль етимології у пізнанні світу та його закономірностей та її зв'язок з 
іншими науками. Запропоновано новий когнітивний вектор етимологічних досліджень. 

Ключові слова: етимологія, народна етимологія, пізнання, когнітивна лінгвістика. 
 
Вживаючи в повсякденному мовленні те чи інше слово, ми й не замислюємося, 

звідки воно прийшло і яким було його первинне значення. Звернення до різного 
роду словників, в тому числі до етимологічних, поза всяким сумнівом, розширює й 
поглиблює наші знання не тільки в галузі лінгвістики, а й у сфері історії, географії, 
літератури, культури. Отже, історія слів найтіснішим чином пов'язана з історією 
народу, тому етимологічні дослідження набувають першорядного значення при ви-
рішенні важливих історичних, етнографічних, етногенетичних тощо питань. 

В етимології, у порівнянні з іншими напрямками лінгвістики, що пережили у 
наш час справжню революцію, спостерігається певний методологічний застій. 
Младограматичні концепції, у руслі яких укладається більшість етимологічних 
словників, застаріли. Етимологічний словник нового типу має бути не вузько-
лінгвістичним, а широкомасштабним історико-культурним дослідженням, з залу-
ченням даних історії, археології, етнографії, психології, соціології, даних матеріа-
льної та духовної культури. Етимологічні дослідження слів, що походять із сивої 
давнини, дозволяють відновити багато забутих явищ побуту, культури та економі-
ки. Етимологія має культурне, пізнавальне, навчальне та виховне значення, її здо-
бутки важливі для таких наук, як історія, етнографія, лексикографія, ономастика, 
когнітивна лінгвістика, психолінгвістика. 

Сучасні лінгвістичні дослідження треба пов'язувати з людиною, її світоглядом, 
світосприйняттям, пізнавальною діяльністю. Отже, як вважає М.В. Крушевський, 
кожне слово створене народом і будь-яка спорідненість, якщо вона відчувається, то 
відчувається народом [Крушевский 1998, 48]. Тому етимологізування є фактором та 
інструментом пізнання, а етимологічна наука пов'язана з когнітивною лінгвісти-
кою. Ідея такого зв'язку є актуальною й обумовлює новизну теми статті. 

Мета статті – привернути уваги до новітнього напрямку етимологічних дослі-
джень, а саме як з'ясування когнітивних аспектів етимології та використання мето-
дів когнітивної лінгвістики в етимологізуванні, так і аспектів етимології в когніти-
вній лінгвістиці. 

Предмет дослідження становлять особливості взаємозв'язку етимології та ког-
нітивізму. 

Об'єктом вивчення є роль етимології у процесах пізнання. 
Звернімось до визначень етимології (etymologia, від грец. etymon – істина та 

logos – слово, вчення): 1) розділ історичного мовознавства, що вивчає походження 
слів; 2) сукупність прийомів дослідження, направлених на розкриття походження 



Шпак К. В. 

 

 489

слова, а також сам результат цього розкриття; 3) походження слова [Варбот 1998, 
596]. У мовознавстві XIX ст. термін етимологія мав значення "граматика". 

У книзі "Етимологія" В. Пізані стверджує, що головна задача етимолога – це 
"знайти значення слова в момент його первинного створення" [Пизани 1956, 129]. 
В деяких роботах з етимології "істинним значенням" слова вважається саме його 
первинне значення. У підручнику "Етимологія" Л.А. Введенської розрізняються 
наступні види етимології: 

 власне етимологія, яка ділиться на незаперечно наукову, гіпотетичну та анти-
наукову; 

 народна етимологія, що містить у собі такі поняття, як власне народна етимо-
логія, псевдонародна етимологія, дитяча етимологія та явища, змішані з народною 
етимологією; 

 псевдоетимологія, яка поділяється на навмисну псевдоетимологію та нена-
вмисну псевдоетимологію [Введенская 2004]. 

Основи наукової етимології пов'язані з порівняльно-історичним мовознавством, 
з іменами Ф. Боппа, В. Гримма, А.Ф. Потта, О.М. Трубачова, Ю.В. Откупщикова та 
ін. Вагомий внесок у розробку етимології індоєвропейських мов зробив А.Ф. Потт, 
автор знаменитої праці "Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der 
Indogermanischen Sprachen mit besonderem Bezug auf die Lautumwandlung im 
Sanskrit, Griechischen, Lateinischen, Litauischen und Gotischen". У його дослідженні 
етимологізація, що спиралася насамперед на зовнішню схожість (іноді лише випад-
кову), вперше була поставлена на твердий ґрунт фонетичних законів і придбала ба-
жану точність. А. Фік уклав порівняльно-етимологічний словник індоєвропейських 
мов. Предметом наукової етимології є дослідження джерел та процесу формування 
словникового складу мови, включаючи реконструкцію словникового складу найда-
внішого (частіше дописемного) періоду [Варбот 1998, 596]. 

Жодного відношення до наукової етимології та її різновидів не має пошук, який 
з самого початку ведеться антиісторично, на основі ідей, теорій та посилань. Отри-
мані таким чином етимології не є науковими [Введенская 2004, 67]. 

Останнім часом набула широкого розповсюдження псевдоетимологія [Введенс-
кая 2004, 68]. Псевдоетимології навмисно чи ненавмисно припускають зв'язок між 
неспорідненими словами, спираючись на зовнішню звукову подібність слів з різ-
ним семантичним значенням, на хибне морфологічне членування слова, на його 
семантичне переосмислення. Інакше псевдоетимологію можна назвати оказіональ-
ною етимологією [Введенская 2004, 53]. 

Для встановлення достовірної етимології слова потрібно знати й використовува-
ти основні принципи етимологічного аналізу, які є складними й різноманітними. 
Методам етимологічного дослідження притаманний комплексний характер. Етимо-
логічний аналіз передбачає порівняння матеріалу різних мов, в тому числі й найда-
вніших. Етимолог, як зазначає Л.О. Введенська, повинен добре знати фонетичні 
процеси, що відбуваються у мові на різних етапах її розвитку, розбиратися в особ-
ливостях словотвору, мати підвищене чуття до мови [Введенская 2004, 11]. 

Як комплексна наука, етимологія не тільки спирається на дані порівняльно-
історичної граматики, семантики, лексикології, але й збагачує всі галузі історично-
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го мовознавства новими даними, які підтверджують вже відомі закономірності та 
виявляють нові явища в історії мови, що потребують вивчення. Етимологічні студії 
спираються на здобутки різних гуманітарних та природознавчих наук. 

Етимологія у широкому розумінні – це реконструкція фонетичного та морфоло-
гічного складу слова. Окрім спорідненості звуків та тотожності морфем, етимологія 
виявляє вибірковість поєднання морфем в окремих словотворчих моделях [Труба-
чев 2004, 61]. 

З'ясовуючи походження слів, що виникли у дописемний період існування мови, 
етимологія виявляє принципи номінації та реконструює лексичний фонд цього пе-
ріоду. Саме це становить інтерес не тільки для історичної лексикології, але й для 
вивчення історії відповідного етносу, його матеріальної та духовної культури. 
В.І. Абаєв визнав, що зв'язок етимологічних досліджень з етногенетичними є оче-
видним. Етимологічні та етногенетичні дослідження змикаються, переплітаються, 
взаємно підкріплюються, збагачуються та "дешифруються" [Абаев 1986, 8].  

Етимологія тісно пов'язана з діалектологією. Лексика говорів зберігає величезний 
фонд архаїчних за формою або значенням слів, які є історичними ланцями між літера-
турною лексикою ті її витоками. Матеріал діалектів дозволяє розкрити найдавніші зна-
чення в історії слова, відіграє дуже значну роль в етимологічних дослідженнях. Вихід у 
світ нового обласного словника завжди викликає інтерес в істориків мови, а особливо в 
істориків та "біографів" слова – етимологів [Откупщиков 1986, 94]. 

Людина не байдужа до слів, які вживає. Вона прагне знайти зв'язок того чи ін-
шого слова з іншими словами. Чудовим прикладом використання такого прагнення 
є гумористичні "етимології" Михайла Задорнова, популярного "толкователя слов", 
який дотепно тлумачить іноземні слова через рідні російські.  

Якщо через певні історичні зміни зв'язок між спорідненими словами "змився", 
то слово часто зближується з іншим, близьким за звучанням (але різним за похо-
дженням), в результаті чого змінює своє значення, або зближується зі словами, бли-
зькими за значенням, в результаті чого змінює свою форму [Пизани 1956, 131]. Та-
ке тлумачення слів називається народною етимологією. Термін народна етимологія 
(нім. Volksetymologie, франц. étymologie populaire) був введений німецьким лінгвіс-
том Фьорссманом (1852) для позначення специфічного мовного явища – повного 
або часткового переосмислення слова в результаті його довільного зближення з ін-
шими близькими за звучанням словами. Стародавні римляни такі етимологічні зі-
ставлення називали "бичачою" або "коров'ячою" етимологією. Оскільки подібні 
помилкові тлумачення часто виникали в народному середовищі, ці пізніше вони 
отримали назву "народна етимологія" на противагу етимології науковій. Правда, 
термін народна етимологія вважається не зовсім вдалим, оскільки в ньому ніби 
звучить зневага до народу, а головне – значна частина народних етимологій виник-
ла зовсім не в народному середовищі. Багато вчених та письменників не відмовляли 
собі в цікавому занятті етимологією. Так, російської академік і філолог XVIII ст. 
В.К. Тредіаковський пояснював, що Британия є спотворене Братание (від слова 
брат), скифы – це скиты (від скитаться) і т.д. Отже, "народна етимологія – це зо-
всім не обов'язково "етимологія, що виникла в народі", а етимологія, що базується 
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не на наукових принципах аналізу, а на випадкових зіставленнях, викликаних прос-
тим співзвуччям слів" [Откупщиков 1986, 158]. Прикладами народної етимології є 
утворення слів спинжак (з пиджак), скоропадент (з кореспондент), скудент (зі 
студент) та ін. Таким чином, народна етимологія базується на "переробці" рідного 
або запозиченого слова за зразком близького за звучанням слова рідної мови, вста-
новленні між ними семантичних зв'язків на основі випадкового звукового, зовніш-
нього збігу, без урахування реальних фактів їх походження. Наприклад, ісп. bellaco 
'шахрайський' перейшло в італійську мову як vigliacco 'підлий', але одразу придбало 
значення 'боягузливий' під впливом vile 'боягузливий, підлий' [Пизани 1956, 132]. 

Розглядаючи явища народної етимології, дуже важливо визначити, яким чином 
відбувається осмислення слова. Коли людина зустрічається з незнайомим словом, в 
неї з'являється бажання його осмислити за допомогою зіставлення зі словами рідної 
мови. Тобто людина етимологізує пізнаючи світ. Процеси пізнання вивчає когніти-
вна лінгвістика, яка розглядає мову не як "систему в самій собі і для самої себе" 
(Ф. де Соссюр), а у зв'язку з людиною, без якої виникнення й функціонування цієї 
системи було б неможливим [Кочерган 2003, 24]. Тобто мова розглядається як 
явище суспільне, безпосередньо пов'язане з усім матеріально-виробничим, загаль-
нокультурним, інтелектуальним, психічним і побутовим життям. 

З вищезазначеного можна дійти висновку, що основу етимології складають мен-
тальні структури – фіксовані форми ментального досвіду (концепти, когнітивні 
схеми). В умовах пізнавального контакту з дійсністю вони "забезпечують можли-
вість надходження інформації щодо подій, котрі відбуваються, та її перетворення, а 
також керування процесами обробки інформації та вибірковість інтелектуального 
відображення". Основною ознакою ментальних структур є "згорнутість": при будь-
якому зовнішньому впливі вони можуть "розгортати" особливим образом організо-
ваний ментальний простір [Холодная 2002, 95-96]. Під ментальним простором ро-
зуміється динамічна форма ментального досвіду, яка актуалізується в умовах пізна-
вальної взаємодії суб'єкта зі світом [Fauconnier 1985, 34]. Когнітивний аспект ети-
мології – це сукупність методичних прийомів, направлених на розкриття похо-
дження слова за допомогою пізнавальної діяльності через мовні явища. Можна за-
значити, що в етимології з'явився новий вектор дослідження, а саме етимологічні 
дослідження в когнітивному аспекті. 

Етимологічні розвідки є ефективним засобом заохочення дитини до пізнання 
оточуючого її світу на ранній стадії розвитку. Визначення походження та дослі-
дження історії звичних слів та архаїзмів, діалектизмів, топонімів, антропонімів, ет-
нонімів, спеціальних термінів стимулює інтерес підростаючого покоління до куль-
турних традицій народу. Етимології належить також важлива роль у вивченні та 
викладанні рідної та іноземних мов. 

Надзвичайно актуальними слід визнати етимологічні дослідження міноритних 
мов. Так, в умовах поступового вгасання румейських говірок греків Надазов'я ру-
мейська мова нарівні з вивченням і фіксацією її сучасного стану потребує етимоло-
гічних студій та укладання етимологічного словника. 
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В статье рассматривается роль этимологии в познании мира и его закономерностей, а также её 
связь с другими науками. Предложен новый вектор этимологических исследований – когнитивный. 

Ключевые слова: этимология, народная этимология, познание, когнитивная лингвистика. 
 
The article determines the role of etymology in the world's categorizations. A new vector of etymological 

studies has been proposed, namely in cognitive aspect. 
Key words: etymology, folk etymology, cognition, and cognitive linguistics.  

 
Література: 

1. Абаев В.И. Как можно улучшить этимологические словари / В.И. Абаев // Этимология. 2004.  
– М. : Наука, 1986. – С. 7-27. 

2. Варбот Ж.Ж. Этимология // Большой энциклопедический словарь: Языкознание / [гл. ред. 
В.Н. Ярцева]. – 2-е изд. "Лингвистического энциклопедического словаря 1990г.". – М.: "Большая Рос-
сийская энциклопедия", 1998. – С. 596-597. 

3. Введенская Л.А. Этимология: [Учебное пособие] / Л.А. Введенская, Н.П. Колесников. – СПб.: 
Питер, 2004. – 221 с. 

4. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: [Пiдручник] / М.П. Кочерган. – К.: Академiя, 2003.  
– 462 с. 

5. Крушевский Н.В. Об аналогии и народной этимологии / Н.В. Крушевский // Избранные рабо-
ты по языкознанию. – М.: Наследие, 1998. – С. 48-58. 

6. Откупщиков Ю.В. К истокам слова / Ю.В. Откупщиков. – М.: Просвещение, 1986. – 175 с.  
7. Пизани В. Этимология / В. Пизани. – М., 1956. – 186 с. 
8. Трубачов О.Н. Труды по этимологии: Слово. История. Культура / О.Н. Трубачов. Т. 1. – М.: 

Языки славянской культуры, 2004. – 800 с. 
9. Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследования / М.А. Холодная. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с. 
10. Fauconnier Gilles. Mappings in thought and language / Gilles Fauconnier. – United Kingdom: 

Cambridge University, 1997. – P. 34-42. 



УДК 811.161.1'42 
 

КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ТАКТИКИ  
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В данной статье рассматривается сущность манипулятивных стратегий, тактик и техник. 

Особое внимание уделяется анализу и классификации основных когнитивно-прагматических тактик 
и техник манипуляций в политическом блоггинге Рунета и Укрнета. 

Ключевые слова: блоггинг, когнитивный, манипуляция, стратегии, тактики, техники. 
 
Манипулятивное воздействие, не смотря на кажущуюся когнитивно-прагмати-

ческую сложность, основывается на повторяющихся стратегиях, тактиках и техни-
ках. В одном из первых трактатов по военному искусству "Искусство войны" древ-
некитайский полководец и военный теоретик Сунь Цзы (VI – V вв. до н.э.) сформу-
лировал общие принципы стратегии и тактики ведения войны, положения которых 
актуальны до настоящего времени. В частности, в трактате говорится о том, что 
действия эффективнее тогда, когда они косвенно связаны с действиями противни-
ка, осуществляются по принципу непрямых действий (манипуляция – скрытое воз-
действие). Сунь Цзы пишет о создании стратегии, подразумевающей различные 
виды уловок, хитростей и обманов противника: "Война основывается на примене-
нии обмана… Поэтому сильный притворяется слабым использование одного средс-
тва выдается за использование совершенно другого, близкое представляется как 
далекое, а далекое как близкое". Принцип обмана тесно связан с принципом осуще-
ствления неожиданных действий: "Атаковать неподготовленного противника; на-
падать в неожиданном для него месте и в неожиданный для него момент времени" 
[Сунь Цзы]. Взгляды Сунь Цзы на военную стратегию привели к выработке еще 
одного ключевого принципа манипуляции – гибкости и способности к адаптации. 

Актуальность данного исследования определяется, с одной стороны, возрос-
шим интересом к вербальной манипуляции как разновидности воздействия на че-
ловека, с другой стороны – недостаточностью теоретического осмысления данного 
феномена в части стратегий, тактик и техник манипуляции. Цель данного исследо-
вания – когнитивно-прагматический анализ и классификация стратегий, тактик, 
техник манипулятивного воздействия. Объектом исследования являются полити-
ческие блоги Укрнета и Рунета. Научная новизна исследования заключается в том, 
что автором впервые дается классификация когнитивно-прагматических манипуля-
тивных тактик политического блоггинга. 

Базовыми для нашего исследования являются понятия: 
 стратегия, которую мы определяем как сверхзадачу, идущую от адресанта, 

направленную на достижение коммуникативной или практической цели и рассчи-
танную на определенный перлокутивный эффект. Следование стратегической цели 
заставляет адресанта "не только отбирать определенные факты, но и давать их в 
определенном освещении, т.е. заставляет соответственно организовывать речь, 
обусловливает композицию и характер языковых средств" [Одинцов 1982, 160]. 
Кроме того, стратегия предполагает "отбор фактов и их подачу в определенном 
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освещении с целью воздействия на интеллектуальную, волевую и эмоциональную 
сферу адресата" [Борисова 1999, 86];  

 тактика – некое речевое действие, направленное на решение одной задачи в 
рамках одной стратегической цели. Тактика "вычленяется по признаку одного 
единственного смысла, который может быть выражен самыми различными верба-
льными и невербальными средствами" [Верещагин, Костомаров 1999, 13–14]. Та-
ким образом, сама тактика имеет семантическую структуру, характеризуется как 
некий "смысловой инвариант", по терминологии Е.М. Верещагина [там же]. Сама 
по себе тактика невербальна, она вербализуется в  

 техниках (приемах) манипуляции, которые мы определяем как "конкретные 
речевые ходы, соответствующие общей стратегии" [Формановская 1998, 72]. Тех-
ника определяет использование вербальных средств для выражения инвариантного 
тактического смысла. 

Политический блоггинг представляет богатейший арсенал манипулятивных во-
зможностей, что обусловливается рядом факторов: 

 представленностью в блогах нескольких видов текстов, обладающих боль-
шим манипулятивным потенциалом (предвыборная агитационная речь, пиар-
кампания политика, политическая реклама, комментарии); 

 широкой читательской аудиторией; 
 отсутствием медиа-фильтра и цензуры; 
 возможностью интеративного полилога; 

Согласно О. Иссерс, "общая речевая стратегия дискредитации реализуется в 
частных стратегиях когнитивного, семантического и риторического типа" [Ис-
серс 2006, 28]. Ван Дейк определяет когнитивную стратегию как "способ обрабо-
тки информации в памяти" [Ван Дейк 1989, 277]. Новое знание должно быть вве-
дено в модель мира адресата таким образом, чтобы он принял его, соотнес с уже 
известным и осознал как свое, личное ("приватизация знаний", по Баранову). Сле-
довательно, когнитивная стратегия есть план, цель которого – помочь адресату в 
процедуре обработки информации, то есть приватизации нового знания. Адресату 
необходимо "помочь" перейти от частного примера к обобщению, из общих поло-
жений сделать выводы о частностях, перенести информацию из одной когнитив-
ной области в другую и т.д.  

Семантическая стратегия [Иссерс 2006, 29] может быть определена как спо-
соб индуцирования желательной семантики, которое осуществляется через исполь-
зование различных языковых ресурсов. Семантические стратегии определяют, 
как и какими языковыми средствами цель может быть достигнута. Следовательно, 
стратегии этого типа имеют непосредственное отношение к выбору семантических, 
стилистических и прагматических средств. Возможность достичь цели разными 
путями находит отражение в понятии речевой тактики, которое в некоторой степе-
ни соотносится с понятием семантического хода у ван Дейка. Между семантичес-
ким ходом и тактиками существует прагматическое различие: семантический ход 
реляционен, то есть определяется функционально по отношению к предшествую-
щему и последующему ходам; тактики же относительно независимы, они могут 
использоваться как изолированно, так и комплексно. 
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Некоторые когнитивные и семантические стратегии обладают и риторичес-
кими свойствами. Риторический аспект речевых действий предусматривает макси-
мальную приемлемость стратегических целей говорящего, он связан с приемами 
убеждения, аргументации, привлечения внимания (повторы, преуменьшения, пре-
увеличения, метафоры и др.).  

Каждой из перечисленных стратегий характерны определенные тактики. Дан-
ную статью мы посвящаем описанию когнитивно-прагматических тактик и 
техник, наиболее характерных для политического блоггинга. 

1. Тактика умаления авторитета (стратегия дискредитации) состоит в том, 
чтобы подорвать авторитет, доверие, вызвать сомнение в положительных качествах 
кого-либо, в том числе через осмеяние. Смысл данной тактики полностью соответ-
ствует английскому словосочетанию discourse of derision, которое означает дискре-
дитацию феномена или личности путем формирования негативного характера их 
восприятия. Данная тактика реализуется при помощи следующих техник: 

 выделение положительных/отрицательных характеристик путем противопос-
тавления, которое выражается в бинарных структурах при помощи антонимов. 
"Почему-то особенно гадко, что это – женщина глумится над женщиной. Сытая, 
перебегающая с пирушки на пирушку – над хлебающей баланду. Благополучная, 
громкая, с аппетитом участвующая в любом телезрелище – над той, что из 
темноты и вони казенного барака, униженная, протянула руку, прося мило-
сти: пожалейте!.. Как-нибудь вечером, в спокойную минуту рассмотрите полу-
чше ваши наманикюренные ручки – не превращаются ли они в государственные 
сапоги?" (Здесь и далее мы сохраняем написание интернет-источника) [блог 
Т. Толстой.– http://tanyant.livejournal.com]. В приведенном фрагменте формируется 
противопоставление "свои – чужие" на основе сравнения двух женщин: "сытая – 
хлебающая баланду", "благополучная – униженная", "с аппетитом участвующая в 
любом телезрелище – та, что из темноты и вони казенного барака, протянула руку, 
прося милостыню", "наманикюренные ручки – государственные сапоги"; 

 когнитивный прием "загадка", читатель разгадывает ее вместе с автором. "Да 
здравствует Григорий Суркис – президент ФФУ и лёсик михайличенко, которому 
не нашлось место в динамо, так его в сборную отправили. зато он удобный. инте-
рестно на чём суркис ещё решит заработать 4,5 млн., в ближайшее время?" [блог 
М.Бродского.– http://mihailobrodskiy.livejournal.com]. Иллюзия совместного вывода, 
совпадения когнитивных полей – один из продуктивных способов внедрения новых 
знаний в модель мира реципиента. 

2. Тактика навешивания ярлыков и противоположная ей по содержанию так-
тика "сияющих сообщений" [Дмитрук 2006] поляризует восприятие явлений и 
событий общественной жизни, в результате чего последние приобретают упрощен-
ный "черно-белый" характер. "Вчера, очередной раз смотрел на нашу власть и бы-
ло противно. Юля-Путин. Путин издевается над Ющенко и Саакашвилли, а Юля 
хихикает вместо того, чтобы встать и уйти. Она не может уйти, потому что 
она подписала договор с Россией на газ со штрафными санкциями за недобор. Это 
означает, что если бы она вчера уважала свою родину Украину и ушла, ей бы тут 
же Путин влупил штраф, в несколько миллиардов долларов. А так как она не хо-
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чет чтобы это произошло перед выборами, она сидела и хихикала, унижала стра-
ну" [блог М. Бродского.– http://mihailobrodskiy.livejournal.com]. Техника наведения 
псевдологического умозаключения ("если бы Юля не хихикала, Путин бы влепил 
штраф"), представляет в значительно упрощенном виде сложные "газовые" взаи-
моотношения между Украиной и Россией. Глаголы "хихикать" (1. Смеяться тихо 
или исподтишка. 2. Смеяться со злорадством; насмехаться) и "влепить" (разг.-
сниж, Сделать что-л. неожиданное (обычно нежелательное или неприятное) [оба 
слова по: http://proslova.ru/word] в данном контексте имеют отрицательный конно-
тативный компонент, при этом глагол "хихикать" формирует намек на неуравно-
вешенный характер Ю.Тимошенко, а словосочетание "влепить штраф" преувели-
чивает авторитарный стиль руководства России. 

3. Тактики замалчивания фактов, их подтасовки или фабрикации (стратегия 
искажения информации) применяются в интересах манипулятора, который навязы-
вает аудитории свою интерпретацию событий. "Головне зараз для цих двох канди-
датів на пост Президента України, які мають серйозну електоральну підтримку, 
– відсторонити від виборчого процесу третього кандидата, виштовхнути його. 
Це дуже важливо. Третій небезпечний. Він може стати на сторону того, хто 
програв. Зі своїми 10 чи 15 % він зразу формує величезний потік сили" [блог 
А. Яценюка.– http://arseniy2010.livejournal.com]. Автор дезинформирует читателя, 
игнорируя многих кандидатов в президенты, упоминая – трех, в том числе и себя.  

4. Тактика фрагментации целостной картины (стратегия искажения инфор-
мации) ведет к одностороннему освещению событий и помогает сформировать от-
ношение аудитории, отвечающее интересам манпулятора. "Був у неділю у Львівській 
обласній інфекційній лікарні. Поспілкувався з керівництвом та працівниками, пере-
дав необхідні препарати. Те, що я бачу, мене переконує в тому, що медичні праців-
ники спокійні та здатні виконати свою функцію. В той же час для мене дуже дивно 
те, що епідемія розгорілась саме у західних областях України. Саме там, де найбі-
льша битва за електорат" [блог А. Яценюка. – http://arseniy2010.livejournal.com]. 
Подтвержденный статистикой факт эпидемии в западных областях Украины на фо-
не мировой пандемии автор связывает с битвой за электорат, тем самым навязывая 
читателю свою картину мира. 

5. Тактика надевания маски (стратегия иммунизации). Поведение адресанта 
строится на устранении социальных дистанций в общении с читателем, т. е. на 
стремлении к солидаризации. В зависимости от интенциональных намерений, мо-
жет быть маска информатора, комментатора, собеседника, советчика, эмоциональ-
ного лидера, трибуна и др. "А яке питання в Криму найгостріше? Вірно, про ста-
тус АРК та її майбутнє у складі України. Що я тут можу сказати, я два роки 
пропрацював у Криму, тут росла моя донька, і я відчуваю, що Крим є частиною 
мого серця. Я відчуваю відповідальність за цей найкращий у світі півострів" [блог 
А. Яценюка.– http://arseniy2010.livejournal.com]. В данном фрагменте А. Яценюк 
"примеряет на себя маску" собеседника ("я два роки пропрацював у Криму, тут ро-
сла моя донька, і я відчуваю, що Крим є частиною мого серця") и социальную роль 
"спасителя" ("Я відчуваю відповідальність за цей найкращий у світі півострів"). 
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6. Тактика ссылки на авторитеты (стратегия иммунизации). В результате ее 
применения информация, ассоциируется с конкретным человеком, высокий автори-
тет которого вызывает доверие к сообщению. "Надзвичайно приємно, коли, вислов-
люючись з того чи іншого приводу, раптом дізнаєшся, що твоїм однодумцем є лю-
дина зі світовим іменем. Говорю зараз про всесвітньо відомого письменника, Нобе-
лівського лавреата з літератури за 1998 рік Жозе Сарамаго, який нещодавно, пре-
зентував свій новий роман "Каїн" [блог С. Пантюка.– http://blogs.pravda.com.ua/]. 

7. Тактика универсальных высказываний (стратегия иммунизации) помогает 
создать впечатление, что идея или мнение, подаваемое в сообщении, общеприня-
то. "Однако, как можно скорее остановить всех доморощенных носителей "разрухи 
в головах" – наш непосредственный гражданский долг" [блог В. Колесниченко.– 
http://kolesnichenko.from-ua.com]. В данном фрагменте применяется техника 
скрытой аллюзии на цитату из романа М. Булгакова "Собачье сердце". "Зачем мне 
считаться шпаной и бандитом, Не лучше ль податься мне в антисемиты" [блог 
А. Гараня.– http://blogs.pravda.com.ua]. В данном фрагменте используется прецеде-
нтный текст – стихотворение В. Высоцкого, который метко отражает взгляды 
кандидата в президенты Украины С.Ратушняка на национальный вопрос. 

8. Тактики инклюзивности и дистанциирования (стратегия групповой иден-
тификации, стратегия формирования "своего круга", стратегия дискредитации), для 
реализации которых используются: 

 местоимения, фиксирующие стереотипное восприятие окружающего мира, 
построенному на противопоставлении по принципу "Мы – Они". "Мы" – дискурс 
выступает одним из способов маскировки манипулятивного воздействия через ме-
ханизм формирования идентичности адресата и адресанта. "Всі ми люди, тому я 
залишаю за собою право на власні емоції, на відстоювання власної думки, власної 
точки зору" (блог Ю. Луценко.– http://blog.nso.org.ua/blog/); "Этот закон предпола-
гает расширение перечня категорий граждан, которые смогут носить оружие. 
Давайте посмотрим, чем же этот факт грозит нам и …самому министру Лу-
ценко" (блог Н. Бабенко.– http://otsebjatina.from-ua.com/); 

 разграничение "своих" и "чужих", создание образа "МЫ-группы" через очер-
нение противника. "Самый опасный вирус сейчас – тот, что в головах высших до-
лжностных лиц нашего государства. Они выделили из Госрезерва километры ле-
жалой марли и распиарили этот "подвиг" на всю страну. Они получили возможность 
по несколько раз в день объясняться народу в любви по телевизору, и этой возможно-
стью активно пользуются" [блог С. Тигипко.– http://tigipko.livejournal.com/]. "Час 
від часу молоді люди, які змінюються в секретаріаті Президента так часто, що 
прізвища і обличчя їх не встигаєш запам'ятовувати, виголошують через телевізор 
якісь месиджі, явно узгоджені з Президентом. Здебільшого, це позиція, яку можна 
умовно назвати "анти-Юля". Ввечері ці месиджі з'являються на екранах…" 
(Г. Герман.– http://blogs.telekritika.ua/). Использование варваризма "месидж" и ок-
казионализма "анти-Юля" реализует стратегию групповой идентификации, "мон-
тируется" с молодежной аудиторией и с противниками Президента Украины на бу-
дущих президентских выборах и направлено на соответствие престижу и моде. 
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9. Тактика игры мотивом (стратегия стимулирования и запугивания). Это наи-
более сложная тактика, так как она связана с психолингвистическим воздействием 
на адресата через актуализацию потребностей. Благодаря этому достигается конт-
роль над его мыслями, чувствами, поведением и жизненными установками, осуще-
ствляется управление отношением человека к чему-либо. "Я считаю, что село до-
лжно превратиться в зону развития. Сельским жителям необходимы все элемен-
ты современной жизни – газ, свет, водоснабжение, дороги, связь – на уровне, до-
ступном жителям городов. Крестьянин должен стать собственником и хозяином 
на своей земле" [блог С. Тигипко. – http://tigipko.livejournal.com/].  

Итак, мы можем сделать следующие выводы. 
1. Политический блоггинг представлен текстами, которые обладают большим 

манипулятивным потенциалом, в них представлен широкий спектр когнитивных, 
семанитических и риторических тактик и техник. 

2. Использование когнитивно-прагматических тактик и техник манипуляции 
нацелено на изменение языковой картины мира и языкового сознания посетителей 
ресурсов.  

3. Интенциональность манипулятора – значимый аспект классификации мани-
пулятивных тактик и техник. 

 
У статті розглядається сутність маніпулятивних стратегій, тактик та технік. Особлива увага 

приділяється аналізу та класифікації основних когнітивно-прагматичних тактик та технік маніпу-
ляцій в політичному блоггінгу Рунета та Укрнета. 
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This article considers the main points of manipulative strategies, tactics and techniques. Special attention 

is paid to main cognitive pragmatic manipulative tactics and techniques' analysis and classification in the 
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У статті, присвяченій проблемі інтердискурсу в концептах науково-освітньої гло-

балізації, академік Кусько К.Я. вказує на те, що однією з провідних ознак сучасного 
суспільного життя в Україні й світі є активізація процесів наукової та освітньої євроі-
нтеграції, які охоплюють розвиток наукової діяльності у сфері: природничих, гумані-
тарних, досліджень, а також мовознавчих, перекладознавчих та лінгвістичних. 

У зв'язку з приєднанням України до Болонського процесу інтеграції вищих на-
вчальних закладів [Бехта 2002, 6-13], можливі, і необхідні певні зміни і трансфор-
мації в системі конкретної лінгводидактики та перекладознавства. Це стосується, 
зокрема, методології текстолінгвістичних та дискурсних досліджень, аналізу про-
блем текстолінгвістики та дискурсознавства з позицій сучасних наукових парадигм, 
включаючи лексикографічну, орієнтовану на певні термінологічні узгодження в 
галузі міжмовних, когнітивних міждержавних, міжнаціональних термінозастосу-
вань та інтермовного трансферу інформації.  

Академік Кусько К.Я. наголошує, що про штучну, формальну заміну національ-
ної термінології на іноземномовну чи навпаки, адже Болонський процес – це шлях 
мовного зближення, а не тотальної уніфікації [Бехта 2002, 6]. В галузі лінгводидак-
тики, практичної іноземномовної комунікації, в науково-теоретичних розробках 
переважала, і очевидно, переважатиме далі, що цілком закономірно, національна 
термінологічна система, функціонуватимуть поняття і терміни національного лек-
сикографічного змісту, по можливості сталого термінологічного функціонування у 
поєднанні з термінологією інтернаціональною [Кусько 1980, 4-11]. 

Це стосується, зокрема, текстолінгвістичних та дискурсознавчих досліджень, у 
тому числі наукової прагматизації, термінологізації / детермінологізації понять з 
семантичним компонентом, ознакою чи маркером інтер (inter), присутнім в лексе-
мах вербально або лише семантично, наприклад: інтерлінгвістика, інтерконтине-
нтальний, інтернаціональний, інтерконтекстуальний, інтеркатегоріальний, ін-
терультурологічний та ін. (interlingustik, interkontinental, internation, interkategorial, 
interkulturologisch и.а.).  

Цю лексичну інтергрупу за пропозицією пана Кусько К.Я. об'єднали терміном 
Інтердискурс (Interdiskurs), маючи на увазі його інтеркорелятивні зв'язки, специфі-
чну категоріальну семантику та інтермовний словотвірний науковий потенціал.  
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Численні дискурсні студії в українському та зарубіжному дискурсознавстві, зок-
рема у працях О.Л. Бєссонової, Ю.Н. Караулова, Г.Г. Почепцова, І.С. Шевченко, 
І.М. Колєгаєвої, І.А. Бехти, Т. ван Дейка, Г. Кука, Ч. Філлмора та ін. свідчать про 
важливість актуалізації в об'ємному дискурсному діапазоні дещо незвичної, але се-
мантичне плідної дискурс-типології: Інтердискурс (Interdiskurs). У зв'язку з функці-
онуванням в інтердискурсі структури інтер, культурологічні стратегії політичної 
комунікації передбачають коректність у застосуванні та розмежуванні таких семан-
тичних маркерів, як інтра і інтер, наприклад у лексемах: інтрасуб'єктний і 
iнтерсуб'єктний. Семантика кваліфікаторів інтер та інтра різна, що в конкретних 
дискурсних фрагментах впливає на типологію дискурсу, на його фреймову сітку і 
будову в тексті, а разом з тим на лінгвістилістичну і дискурсну функціональність. 
Різними щодо семантики і стилістичної функціональності є лексеми: інтрадержав-
ний та інтердержавний, інтравербальний та інтервербальний, інтертекстуальний 
та інтратекстуальний, зрештою інтрадискурс та інтердискурс.  

Маркер – інтер – поняття глобального діапазону, наприклад, у складі лексем: 
інтернет, інтерпол, інтердіалект, інтерпланетарний та ін. Під інтердискурсом вчені 
розуміють міждискурсну категорію, пов'язану в процесі функціонування з категорі-
ями дискурсу різних типологій (аргументативним, спонукальним, політичним, 
юридичним, рекламним та ін.), котрі містять або набувають в процесі реалізації 
впливу провідної ознаки – плюралістичного концепту інтер ( інтердержавний, ін-
термовний, інтерфаховий та ін.), тобто на різних вербальних та екстравербальних 
рівнях екстраполюють маркери інтерзмісту. Під концептом інтер розуміємо ознаку 
кваліфікативного змісту, наявну в загальній структурі слова. Саме ця ознака актуа-
лізує в текстовій чи комунікативній сфері інтердержавний чи інтермовний концепт.  

Інтердискурсні маркери і мотиви властиві передусім дискурсу соціально-
політичного, психологічного та культурологічного змісту. Дискурсні фрагменти з 
семою інтер продуктивні у сфері політичної комунікації, особливо у ЗМІ, у номіна-
ціях різного роду громадських установ, де маркер інтер набуває конкретизуючої 
кваліфікативної орієнтації. Продуктивною є інтердискурсна методологія в науко-
вих працях, зокрема, коли йдеться про номінацію процесів мовної і наукової інтер-
ференції, властивих процесам сучасній європейській глобалізації, інтеркомпреген-
щї у мовній комунікації в багатомовній Європі, а також питання інформативного 
трансферу інформації в умовах посиленої європейської глобалізації.  

Зазначимо, що прагматика і функціональні сфери інтердискурсу актуалізуються 
переважно на вербальному рівні, але одночасно дедалі більшої ваги набувають також 
авербальні (паравербальні) засоби: постать учасника комунікації, його зовнішність, 
вираз обличчя, голос, міміка, усмішка, погляд, моральний та психологічний стан.  

Важливим для подальшого розуміння проблем дискурсної методології є також 
адекватне розуміння і тлумачення поняття інтердискурс. Це поняття не зустрічаєть-
ся в текстолінгвістичних наукових працях: дослідники його мало помічають чи не 
виділяють серед інших дискурсних типологій. Але воно існує і концептуально при-
сутнє в різних типах і видах дискурсу (аргументативному, спонукальному, соціопо-
літичному та ін.) Отже, існує потреба в подальшій адекватній термінологізації про-
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цесів і явищ з наявним інтердискурсним концептом принаймні на рівні його явних 
вербальних ознак.  

Інтердискурс, за нашими спостереженнями, – це також дискурс в дискурсі, що в 
текстовій га усній комунікації надає відповідній дискурсній типології різного роду 
просторових кваліфікативних ознак. Разом з тим у багатьох дискурсних фрагмен-
тах, особливо в структурі політичного дискурсу, інтердискурсні компоненти нада-
ють його текстовій фактурі глобалізованої семантики, а також ширшої інтердиску-
рсної (інтерєвропейської) орієнтації, зокрема в контексті загальноєвропейських на-
укових процесів.  

Інтердискурс як мовна категорія з семантикою єдності, єднання, спільності сто-
сується також подальшого функціонування понять і категорій, пов'язаних з такими 
термінологічними лексемами, як інтертекстуальність, інтеркомпрегенція, гіпертек-
стуальність. Особливу увагу і широке наукове висвітлення ці питання знаходять у 
працях А.Д. Бєлової і І.А. Бехти [Белова 1997; Бехта 2002].  

Що стосується видової типологізації інтердискуру, то вона переважно корелює з 
відповідними дискурсними. У питаннях і відповідях, порушених стосовно подаль-
ших трансформацій в системі університетської освіти і науки, експлікується склад-
ний за змістом і простий за формою мовної репрезентації дискурс: традиційної 
дискурсної типології, у данному випадку культурологічної, у поєднанні з інтердис-
курсними ознаками, зокрема на зіставному рівні щодо діяльності міжнародних уні-
верситетських закладів. Дискурс-інтерв'ю поєднується з інтердискурсом-презента-
цією глобалізаційних процесів в системі університетської освіти, адже йдеться про 
піднесення її міжнародного рівня, про глобальні бюджети, появу приватних універ-
ситетів та інші аспекти діяльності в систем науки і освіти. Ознакою функціонуван-
ня інтердискурсу тексту є його певним чином глобалізованй зміст, а також універ-
сальний міжвузівський узагальнюючий за семантикою лексичний склад.  

Глобалізаційні мотиви дискурсної та інтердискурсної семантики у системі різ-
них державних і міждержавних структур України та англомовних країн простежує-
мо в різних публікаціях. Думки актуалізовано відповідним конкретним застосуван-
ням країнознавчих лексем дискурсної та інтердискурсної семантики.  

Спостереження над мовною фактурою дискурсних, інтердискурсних та інтради-
скурсних категорій свідчать про перманентні зміни щодо їхньої структурної органі-
зації, семантичного наповнення, прагматики, функціональних стратегій, зокрема 
інтердисциплінарного, інтерфахового змісту. Це знаходить відображення в ряді на-
укових праць, наприклад, в дослідженнях проф. В.І. Карабана, І.М. Гумовської на 
базі використання юридичної термінології в економічних текстах, в терміно-
системі ринкових відносин, А.І. Раду у зв'язку з процесами глобалізаці та деглоба-
лізації в англійських рекламних текстах, І.О. Розмаріци з проблем інтеркомунікації 
в екологічній сфері та ін. [Белова 1997; Кремень 2004; Кусько 1980; Карабан 2005].  

Інтердискурсні / інтермовні дослідницьки мотиви, особливо з позицій сучасної лінг-
водидактики, простежуємо в наукових працях (статтях, підручниках, посібниках), дво-
мовних та багатомовних термінологічних словниках науковців України (у численних 
публікаціях О.Д. Огуя, А.В. Приходька, Т.Р. Кияка та ін.) [Карабан 2005; Кияк 2006]. 
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Інтердискурс текстової та усної комунікації, як і інтертекст, як і дискурс в ціло-
му існує, функціонує, діє, впливає на рівень, стан, якість освітньої та наукової ін-
формації. Релевантним компонентом цієї кваліфікативної дискурсної типології є 
структура інтер, присутня в дискурсі візуально, віртуальне або відчутна семантич-
не. Разом з іншими складовими дискурсу Інтердискурс сприяє складним процесам 
інформативної, наукової та освітньої діяльності в умовах сучаної глобалізації та 
плідної міждержавної інтеграції, використання рекомендацій Болонської системи.  

 
В статье рассматривается дискурсивный потенциал межязыкового трансфера информации и про-

блема интердискурса. 
Ключевые слова: дискурс, интердискурс, межязыковой трансфер информации. 
 
Discourse potential of interlanguage information transfer and a problem of interdiscourse are observed in 

the article. 
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Статтю присвячено системному опису лексичної мікрогрупи "Пастуші подарунки" за текстом 

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

Ключові слова: пастораль, пастуша лексика, Лонг, концептуально-тематичне поле, концептуа-
льно-тематична група. 

 
Твір Лонга "Дафніс і Хлоя" вважають одним із найдавніших зразків пастораль-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хоч із часу написання ідилій Феокріта минуло декілька століть (Феокріт –  
ІІІ ст. до н.е., Лонг – ІІ ст. н.е.), Лонг намагається зобразити пастухів такими ж, 
якими вони представлені у Феокріта. Кохання на лоні природи і музичні змагання 
займають майже весь їх час. Мотиви суперечки, змагання і нагороди, притаманні 
народній поезії і використані Феокрітом у його ідиліях, трапляються й у Лонга. 
Ми бачимо, як на пастушому святі старий Філет визнає себе переможеним Дафні-
сом і дарує йому традиційну сирінгу. Пастуший побут тісно пов'язаний із обрядом 
обдаровування подарунками, які часто мають символічний характер. Наприклад: 
Δάφνις δὲ λαβὼν τὴν Φιλητᾶ σύριγγα τὴν μεγάλην ἐσύρισε γοερὸν ὡς ἐρῶν, 
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ἐρωτικὸν ὡς πείθων, ἀνακλητικὸν ὡς ἐπιζητῶν, ὥστε ὁ Φιλητᾶς θαυμάσας φιλεῖ 
τε ἀναπηδήσας καὶ τὴν σύριγγα χαρίζεται φιλήσας καὶ εὔχεται καὶ Δάφνιν 
καταλιπεῖν αὐτὴν ὁμοίῳ διαδόχῳ (2,37,3) – Дафніс, взявши велику сирінгу Філе-
та, заграв жалісливу пісню, як закоханий, любовну, ніби він нею [когось] переко-
нував, закликальну, ніби він [когось] шукав, так що захоплений Філет, зіскочив-
ши, почав його цілувати і, поцілувавши, подарував йому сирінгу, побажавши, щоб 
і Дафніс залишив її такому самому спадкоємцю.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На знак вдячності молодому господарю Астилу за те, що провину за зруйнова-
ний сад Ламона погодився взяти на своїх коней і цим самим відвернути гнів Діоні-
софана, старшого господаря маєтку, Дафніс приніс такі подарунки: ἐρίφους͵ τυρούς͵ 
ὄρνιθας καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν͵ βότρυς ἐπὶ κλημάτων͵ μῆλα ἐπὶ κλάδων (4,10,3) – 
козенят, сирів, птахів і їх пташенят, виноградні грона з лозами, яблука на гілках. 
Подарунки Дафніса Астилу цінні не тільки на даний момент, вони спрямовані у 
майбутнє – "відновити" зруйнований сад, тому що серед них не тільки виноград, 
але й виноградна лоза, яка дасть плоди у майбутньому; не тільки яблука, а й яблу-



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 508

нева гілка; не просто птахи в подарунок, а й птахи з пташенятами. Серед подарунків 
[Астилу] було і духмяне лесбійське вино, яке вважалося найкращим вином: ῏Ην ἐν 
τοῖς δώροις καὶ ἀνθοσμίας οἶνος Λέσβιος͵ ποθῆναι κάλλιστος οἶνος (4,10,3).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Key words: pastoral, shepherd's vocabulary, Longus, conceptually-thematic field, conceptually-thematic 
group. 
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В статье предлагается ряд общих коммуникативно-прагматических параметров синхронного 

виртуального дискурса, а также алгоритм исследования жанра чата. 
Ключевые слова: коммуникативный, прагматический, синхронный виртуальный дискурс, чат-

коммуникация. 
 
Исследование жанров всегда представляло для лингвистики особый интерес: во-

первых, потому что жанровая система – явление динамичное, нестабильное, под-
верженное влиянию различных коммуникативных, лингво-культурологических 
тенденций; во-вторых, возникновение нового жанра – концептуальное явление, 
предполагающее глобальные изменения в коммуникативных системах, например, 
фиксацию нового литературного направления (создание Интернет-произведений 
множественного авторства), становление новой коммуникативной среды (синхрон-
ной и асинхронной коммуникации, телеконференций, форумов, блогов и др.). 

Цель данной статьи: описать становление синхронной жанровой системы чат-
коммуникации. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: определить ряд общих коммуникативно-прагматических параметров син-
хронного виртуального дискурса; предложить алгоритм исследования жанра чата. 

Одним из наиболее распространенных жанровых форматов Интернет-коммуни-
кации являются синхронные виртуальные дискурсы, которые предполагают неза-
медлительную обратную связь.  

К таким дискурсам виртуальной коммуникации мы можем отнести чат. Сущ-
ность этого жанра рассматривается в различных интернет-словарях.  

ЧАТ – это общение в интернете, когда разговор ведется в реальном времени. 
Содержание чата существует только "здесь и сейчас" – чат выглядит, как окно, в 
котором идет поток сообщений от всех участников чата. Для того, чтобы общаться 
в чате, нужно просто выбрать себе имя, под которым вы "появитесь" в нем, и по-
слать в чат сообщение, которое сразу же появится в общем потоке. 

Архивы чатов в чистом виде, как правило, не имеют смысла, поскольку текст 
выглядит сплошной мешаниной, в которой очень трудно понять, кто, кому и какое 
сообщение посылал. Поскольку в чате, в отличие от форума, нельзя оставить сооб-
щение "впрок", чат фактически существует, только если в нем в некоторый момент 
времени встретились хотя бы два человека. Как правило, чат – это молодежная ту-
совка, а не инструмент для дискуссии [Интернетско-русский разговорник].  

ЧАТ – сервис обмена текстовыми сообщениями в режиме реального времени. 
Чат позволяет многим пользователям одновременно общаться между собой 
[Словарь по естественным наукам Глоссарий.ру].  
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ЧАТ (англ. chat – болтать, болтовня, разговор) – средство обмена сообщениями 
по компьютерной сети в режиме реального времени, а также программное обеспе-
чение, позволяющее организовывать такое общение. Характерной особенностью 
является коммуникация именно в реальном времени или близкая к этому, что отли-
чает чат от форумов и других "медленных" средств. 

Под словом ЧАТ обычно понимается групповое общение, хотя к ним можно от-
нести и обмен текстом "один на один" посредством программ мгновенного обмена 
сообщениями, например, ICQ или даже SMS [Википедия – свободная энциклопедия]. 

ЧАТ (от англ. to chat – болтать) – это общение в Интернете, когда разговор ведет-
ся в реальном времени. Содержание чата существует только "здесь и сейчас" – чат 
выглядит, как окно, в котором идет поток сообщений [Руководство пользователя]. 

ЧАТ – система коммуникации в сети интернет, основанная на обмене в основ-
ном текстовой информации в режиме реального времени [Глоссарий]. 

ЧАТ (Сhat – болтовня). Chat – это переговоры с другими людьми, которые од-
новременно с вами находятся в интернете. Обычно, такие переговоры заключаются 
в обмене сообщениями, набранными на клавиатуре, посылаемыми на сайт, зани-
мающийся приемом и хранением таких сообщений [Глоссарий].  

Используя приведенные определения, обозначим коммуникативно-прагматичес-
кие параметры чата: 

 ситуация общения: мгновенная обратная связь, общение в режиме uptime; 
 концепция адресата: стратегия коммуникации в сети зависит от адресата; 
 концепция автора: в сети каждый пользователь может стать автором нового 

ресурса, создать свою прагматику коммуникации; множественное авторство – фе-
номен интернет-коммуникации; 

 коммуникативная цель: коммуникативные цели тесно связаны с пользова-
тельскими прагматическими установками, нацеленными на самопрезентацию, са-
мовыражение личности в чате; 

 оппозиция информатика/фатика: речевое поведение определяется инфор-
мативным и фатическим намерениями. По мнению Т. Г. Винокур, "фатика" – 
вступление в общение, имеющее целью само общение. Генеральной фатической 
интенцией является удовлетворение потребности в общении – кооперативном или 
конфликтном, с разными формами, тональностью, степенью коммуникативной 
близости между коммуникантами. "Информатика" понимается как вступление в 
общение, имеющее целью сообщение чего-либо [Винокур 1993, 12]. Т. Г. Винокур 
считает, что "прагматическая", или эмоционально-регулятивная, функция сливается 
с "контактной" в глобальном понятии "фатики", то есть более общим понятием яв-
ляется контактная, а не прагматическая функция языка; 

 оппозиция узус/норма: дифференциальные типы виртуального дискурса по-
казывают и закрепляют различные нормативные образцы речи; "узус создает вариа-
тивность нормы, накапливает ее изменение, узус менее кодифицирован и распро-
странен, чем норма" [Компанцева 2008, 34]); антинорма в чат-коммуникации приоб-
ретает статус нормы. Это объясняется рядом причин, во-первых, скоростной режим 
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чатов не позволяет говорящим сосредоточиться на грамматических правилах, во-
вторых, в чатах формируется коммуникативная единица "круг своих", которой при-
сущ аграматизм коммуникации. "Возникает когнитивный парадокс: несоблюдение 
языковых норм становится признаком языковой компетенции посетителей чата" 
[Компанцева 2008, 267]. Грамматические и орфографические ошибки, сокращения 
слов и т.д. становятся основой узуального оформления чат-коммуникации; 

 речевая характеристика интернет-сообщества: чат представляет собой 
сложную речевую деятельность, в которой речь одного из участников зависит от ре-
чевого поведения другого, общение в чатах приближается к спонтанной устной речи; 

 проницаемость чата: возможность быстро и легко наладить общение с 
людьми со всего мира; 

 открытость: пользователь в любое время может войти в чат и начать обще-
ние; получить всю запрашиваемую информацию; 

 интерактивность: межличностное общение возможно одновременно на не-
скольких ресурсах, при желании посетитель Сети использует весь арсенал гипер-
текста, переходя от ссылки к ссылке; возможно рассредоточение участников чата 
по интересующим их темам ("комнатам") – от религии до бытовой химии; 

 прозрачность: интернет-коммуникации характерна либеральная установка 
на свободный доступ к информации. Такая трактовка прозрачности, по мнению Д. 
Брин [Брин 2004, 157], очень близка к пониманию открытости и открытого общест-
ва. Например, А. Шапиро [цит. по Галкин 2003] настаивает на том, что информаци-
онная прозрачности, которую создает сеть интернет, –достижение "революции кон-
троля", которая невероятно быстро сделала дискурсивные практики общения "мно-
гих-со-многими" (many-to-many-interactivity) и универсальный доступ в глобальную 
сеть естественной (привычной, незамечаемой) частью повседневной жизни. Ги-
гантская функциональная мощь и прозрачность информации в мировой паутине 
позволяет увеличить индивидуальную степень свободы и спектр индивидуального 
выбора. Такая персонализация имеет следствием возможность обходить многие 
препятствия и уклоняться от внешнего контроля, одновременно наращивая неопре-
деленность, дезорганизацию и конфликтность ценностей [цит. по Галкин 2003]; 

 анонимность: человек в Сети имеет большую свободу высказываний и дей-
ствий, так как риск раскрытия истинной индивидуальности и отрицательной оцен-
ки со стороны других участников коммуникации минимален. Участники чат-
коммуникации могут предоставлять ложные сведения о себе, что влечет за собой 
ощущение безнаказанности и безответственность; 

 интегративность: умение пользователя проникать, сливаться и подстраи-
ваться под общее направление коммуникации, осознание пользователем себя ча-
стью виртуального сообщества, пусть даже временного, включение в чужое кон-
цептуальное поле; 

 добровольность контактов: у пользователя имеется возможность добровольно 
завязать общение или уйти от него, а также он может прервать его в любой момент; 
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 заполнение лакун эмоциональности: эмоциональная лакунарность в чат-
коммуникации восполняется графическими средствами, в частности использовани-
ем смайликов (от англ. Smile – идеограмма, изображающая эмоцию), которые со-
ставляют типографические знаки для выражения эмоционального состояния участ-
ника коммуникации в чате.  

 
14:37:17 Чepт_c_нaми)) Xopoшa_Чepтoвкa: хрюшки  
14:37:19 Димчик!!! CлAдкaЯ_БлOндИнкA: Нормальненько а ты как солныш-
ко???  
14:37:21 В чат вошла EKcпePT, Юля_Xapькoв, Beceлкa, VICTORIA...ua 
14:37:21 Xopoшa_Чepтoвкa всем привет 
14:37:31 Ёжик_в_KACKE [14:36:55] дефки парней собрались гвалтувать  
14:37:32 ________Mery_ loveelektrohouse): привета)))))) 
14:37:36 MoзгиДляБлoндинки Xopoшa_Чepтoвкa: привет!!!!!!!!!!!  
14:37:38 Чepт_c_нaми)) [14:37:21]  
14:37:40 Xo4y_Tebya Kpeaтив_ник: нет спасибо..... 

 
Ситуация общения, представленная в данном примере, протекает в режиме 

uptime, основной фатической интенцией участников чата является удовлетворение 
необходимости в общении. Для успешной коммуникации используются узуальное 
оформление: дефки, привета, также происходит заполнение лакун эмоционально-
сти с помощью смайликов: .  

Для нормального функционирования чата необходимо присутствие в нем не-
скольких человек, в нашем примере – Чepт_c_нaми)), Димчик!!!, Xopoшa_Чepтoвкa, 
Ёжик_в_KACKE. Скоростная коммуникативная ситуация не позволяет пользовате-
лям чата прочитать все сообщения. Коммуниканты достаточно часто ограничива-
ются лишь разнообразными приветствиями или смайлами (хаюшки, привета)))))), 
всем привет), не разворачивая дальнейшее общение.  

Таким образом, методика исследования жанра чата основывается на когнитивно-
прагматических принципах. Внимание к когнитивному аспекту общения обуслов-
лено тем, что участник чата попадает в такие коммуникативно-информационные 
условия, которые отсутствуют в реальной жизни, для успешного протекания ком-
муникации необходимо совпадения когнитивных карт чатлан. Посетители чата 
обычно бывают мотивированы конечной целью общения: просто общение, новые 
знакомства, поиск информации (редко), уход от реальности и пр. В этом и заключа-
ется прагматическая реализация чат-коммуникации. 

 
У статті пропонується ряд загальних комунікативно-прагматичних параметрів синхронного ві-

ртуального дискурс, а також алгоритм дослідження жанру чат-комунікації. 
Ключові слова: комунікативно-прагматичний, синхронний віртуальний дискурс, чат-комунікація, 

жанр чат-комунікації. 
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A number of general communicative and pragmatic characteristics of synchronous virtual discourse and 
research of algorithm of chat-communication are suggested in the article.  

Key words: communicative and pragmatic synchronous virtual discourse, chat-communication. 
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СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ 
(на матеріалі румейської, української та новогрецької мов)* 
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Стаття присвячена дослідженню семантичних особливостей соматичних фразеологічних оди-

ниць румейскої, української та новогрецької мов. Аналізується розподіл фразеологізмів за соматич-
ним компонентом, а також їх належність до повних та часткових міжмовних еквівалентів або до 
безеквівалентних фразеологічних одиниць. 

Ключові слова: соматична фразема, повний міжмовний еквівалент, частковий міжмовний еквіва-
лент, безеквівалентна фразеологічна одиниця. 

 
Актуальність статті зумовлена потребою досліджень фразеологічних одиниць 

(зокрема соматичних фразеологічних одиниць) у зіставному аспекті. Фразеологізми 
румейської мови досі ніким не вивчались. 

Метою розвідки є розподіл фразеологізмів румейської, української та новогре-
цької мов за соматичними компонентами, встановлення повних та часткових між-
мовних еквівалентів, а також безеквівалентних фразеологічних одиниць.  

Об'єкт дослідження становлять соматичні фразеологічні одиниці румейської, 
української та новогрецької мов. 

Предметом дослідження є семантичний аналіз фразеологізмів румейської, укра-
їнської та новогрецької мов. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що аналіз фразеологізмів румей-
ської мови проводиться вперше. 

Соматичні фразеологізми у різних мовах були об'єктом дослідження у працях 
О.О. Селіванової (в українській), Н.Я. Стрілець (в іспанській, італійській та фран-
цузській), І. Білкової (у чеській та англійській мовах), В.П. Скнара (в українській та 
англійській), Ю.О. Долгополова (в російській, англійській та німецькій), Е.М. Мор-
дкович (у білоруський) та ін. [Толстова 2007, 3]. 

Соматична фразема – це двовершинна (що складається з як мінімум двох повно-
значних слів) непредикативна фразеологічна одиниця, ключовим ономасіологічним 
компонентом якої є соматизм (назва частини чи органу тіла) [Стрілець 2003, 4]. 

Широке вживання соматизмів у складі фразеологічних одиниць в значній мірі 
обумовлено тим, що соматизми являють собою один з найдавніших шарів в лексиці 
різних мов і входять у ядро словникового фонду кожної мови. 

Популярності соматичних фразеологічних одиниць (СФО) сприяють також ак-
туальність змісту, яскрава образність, народність, нескладність граматичного офо-
рмлення і стилістична багатообразність. Найбільш активні у фразеутворенні є лек-
семи-соматизми, що викликають образні асоціації з інтелектом, фізичною працею, 
життям, почуттями, а також асоціації, пов'язані зі сприйняттям світу та його пі-
знанням [Ленец 2007, 25]. 

Характерною рисою соматичної фразеології є наявність у мові численних анало-
гів, дуже близьких за образним напрямком словосполучень. Ця особливість різко 
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відрізняє соматичні фразеологізми від інших тематичних груп фразеологічних оди-
ниць. Збіг образності соматичних фразеологізмів різних мов пояснюється не тільки 
запозиченням, але й загальними закономірностями, які призводять не тільки до ви-
никнення близьких фразеологічних одиниць. Численність соматичних фразеологіз-
мів в різних мовах природно, так як соматичні лексеми, які входять до їх складу, 
володіють високою здібністю метафоризуватись. 

Матеріалом нашої розвідки слугують соматичні фразеологічні одиниці, вилучені 
з "Тлумачного словника новогрецької мови" [Μπαμπινιώτης 1998], з "Українсько-
російського і російсько-українського фразеологічного словника" [Олійник, Сидо-
ренко 1978], "Сучасного фразеологічного словника української мови [Ярещенко 
2008], "Румейсько-російсько-новогрецького словника" [Харабадот 2006], текстів 
художньої літератури, а також з усного мовлення носіїв румейської мови. 

При зіставленні фразеологічних систем двох мов для встановлення міжмовної 
еквівалентності слід враховувати багатозначність фразеологічних одиниць. 

Розподіл соматичних компонентів румейських, українських та новогрецьких 
фразеологізмів за частотністю у значній мірі схожий. У всіх трьох мовах найбільш 
вживаними соматизмами є рука, око, голова (розум, мозок), нога та серце в україн-
ській, шер, мат, фтял (ну, мяла), бдъар та кардъыя в румейській, το χέρι, το μάτι, το 
κεφάλι (ο νους, το μυαλό), το πόδι та η καρδιά у новогрецькій мові. 

Розподіл за частотністю інших соматичних компонентів у трьох мовах теж схо-
жий. Це свідчить про те, що в СФО порівнюваних мов в основу номінації, у першу 
чергу, були покладені однакові якості і функції органів та частин тіла людини. Са-
ме цим пояснюється значна схожість в семантиці СФО порівнюваних мов. Схо-
жість, головним чином, виявляється у розподілі СФО за тематичними групами (ха-
рактеристика людини; емоції та стан людини; характеристика ситуації; діяльність 
(дії) людини; обставинна характеристика місця, образу дії, міри та ступеня) та зага-
льною семантикою цих груп [Ленец 2007, 30]. 

Так, більша частина фразеологізмів із компонентом голова характеризують ро-
зумову діяльність людини (мислення, пам'ять, інтелектуальні здібності), а також 
поведінку людини. Розум, здібності, кмітливість метафорично пов'язуються в ба-
гатьох народах з уявленнями про наявність голови (мозку, розуму), і, навпаки, 
дурість, тупість віддзеркалюються у метафоричному образі голови без мозку, що 
й призводить до виявлення схожих СФО аналогічної семантики в різних мовах. 
Наприклад, 
круй су ну-м (фтял-м) – ударити в голову – μου έρχεται (κάτι) στο κεφάλι (στο νου); 
кремазу фтял – вішати голову – κατεβάζω τι κέφαλι μου; 
суреву та мяла (ту ну) – брати голову в руки – βάζω μυαλό; 
эш фтял – мати голову (на плечах) – έχει νου; 
цакону ту фтял-м – ламати голову – σπάζω το κεφάλι μου; 
хану ту фтял – втрачати голову – χάνω τα μυαλά μου та ін. 
Слід зауважити, що найбільш репрезентативними є ФО з такими партонімами : 

 око (та матя-м эн тэсэра (дъекатэсэра) – у всі свої чотири ока – τα μάτια 
μου είναι τέσσερα (δεκατέσσερα); фанын ста матя – впадати в очі – χτυπώ στο μάτι). 
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Фраземи із компонентом око позначають, крім спектру зорового сприйняття, об'єк-
тивну оцінку дійсності, певної ситуації тощо; 

 вухо (валу фты – нагострити вуха – βάζω αυτί; ти пстэву та фтыя-м – не 
вірити власним вухам – δεν πιστεύω στ'αυτιά μου). У фразеологізмах із партонімом 
вухо найчастіше реалізується значення "не виконувати чиїсь накази, прохання, во-
лю; зовсім не слухатись"; 

 ніс (цхлэв панду ту мты-т – сунути свого носа – χώνω τη μύτη μου παντού; 
скону ту мты-м – задерти носа – σηκώνω μύτη). Ці фразеологізми використову-
ються на позначення таких понять, як "цікавість, допитливість", "розчарування", 
"зарозумілість" та ін.; 

 зуби (фтрызу та дъондя-м – скреготати зубами – τρίζω τα δόντια μου; фсыгу 
та дъондя-м – стискати зуби – σφίγγω τα δόντια); 

 рот (ти перс ту пис ту стома – в рот не візьмеш – δεν βάζω στο στόμα μου); 
 горло (пэру пих т гула – брати за горло – πιάνω (κάποιων) από το λαιμό); 
 язик (курту глоса – проковкнути язика – καταπίνω τη γλώσσα μου; гаргалыз 

глоса-м – чесати язика – με τρώει η γλώσσα μου) та ін. 
Як засвідчує аналізований матеріал, фразеологізми із партонімом язик здебільшо-

го позначають мовленнєву діяльність та зазвичай мають негативну забарвленість. 
Семантика багатьох СФО з компонентом рука пов'язана з діяльністю людини. На-

самперед звороти із компонентом рука експлікують сприйняття цього соматизму як 
органу сили, влади, керівництва, а також механізму привласнення, підкорення тощо. 
Партонімами соматизму рука є плече, лікоть, палець. Наведемо декілька прикладів: 
вары шер – важка рука – βαρύ χέρι; 
валу шер – докласти рук – βάζω χέρι σε κάτι; 
нда офтюра та шера – з пустими руками – με άδεια χέρια; 
ставрону та шера – складати руки – με σταυρωμένα τα χέρια; 
пэру пис та шера – взяти в свої руки – παίρνω στα χέρια μου; 
хт эна шер пис т алу – з рук у руки – από χέρι σε χέρι та ін. 
Фразеологізми із соматизмом нога мають пряме значення, тобто виступають 

"знаряддям" руху людини. Наприклад, 
имы пас ту бдъар – бути на ногах – είμαι (βρίσκομαι) στα πόδια 
скумы пас ту бдъар – підняти на ноги – σηκώνω στο πόδι та ін. 
Лексема серце є структурним центром значного за об'ємом фразеологічного гні-

зда, у складі якого виділяються фразеологічні серії та синонімічні ряди зі значен-
ням "душевні переживання та стани". Фразеологічне гніздо – це сукупність різно-
структурних фразеологічних одиниць, у складі яких зустрічається одне й те саме 
слово у різних парадигматичних формах [Эмирова 2008, 31]. 

Компонет серце відображається у фразеологізмах як символ почуттів, кохання. 
Наприклад,  
бен пас кардъыя-м – заходити в серце – μπαίνει στην καρδιά μου; 
эху пис кардъыя-м – носити в серці – έχω στην καρδιά μου. 
Завдяки фразеологізмам з цим компонентом ми можемо описати майже увесь 

світ:  
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 численні відтінки почуттів та станів людини – клэ кардъыя-м – крається сер-
це – κλαίει η καρδιά μου (για κάτι), кардъыя-м эш варус – важко на серці – έχω βάρος 
στην καρδιά μου;  

 дати характеристику людині – мавру кардъыя – чорне серце – μαύρη (κακή) 
καρδιά, кардъыя эн хая – кам'яне серце – η καρδιά πέτρα та ін. 

Усі СФО згаданих вище груп слід віднести до повних міжмовних еквівалентів. 
Фразеологічні еквіваленти – це фразеологізми, які повністю співпадають за значен-
ням, а також за внутрішньою формою (мотивуючею значення ознакою та образом, 
які є аналогічними за формою вільними словосполученнями), стилістичною та екс-
пресивно-емоціональною забарвленістю [Эмирова 2004, 7]. 

Іншою групою СФО є часткові міжмовні еквіваленти. При цьому семантика цих 
ФО має бути обов'язково схожою, але граматичні та стилістичні параметри можуть 
відрізнятись. Наприклад, в українській мові фразеологізм душа йде в п'яти за сво-
єю семантикою має еквіваленти в румейській – кардъыя-м дъайн пис та патоныс 
(букв. серце пішло у п'яти) та новогрецькій мовах – η ψυχή μου πήγε στα δόντια μου 
(букв. душа пішла в зуби), але вони різняться своїм компонентним складом.  

При зіставленні СФО двох мов слід враховувати також наявність у кожній мові 
синонімічних рядів, а також варіантів ФО, які у повному складі можуть вступати у 
відношення міжмовної еквівалентності. При цьому одні фразеологізми можуть бу-
ти повними еквівалентами, а інші – частковими [Ленец 2007, 34]. Наприклад, варіа-
тивний ряд в українській мові добре / золоте / велике серце має повні еквіваленти в 
румейській мові – кало / флюрытку / мэга кардъыя, але в останньому варіанті різ-
ниться в новогрецькій – καλή / χρυσή / ευγενική καρδιά (букв. шляхетне серце). 

Останню групу аналізуємих СФО складають безеквівалентні ФО. У цих випад-
ках використовують описовий переклад, тобто переклад шляхом переказу змісту 
звороту однієї мови вільним словосполученням іншої [Кунин 1983: 10]. СФО цієї 
групи відображають національно-історичну та культурну своєрідність фразеології 
кожної мови. Наприклад, в румейській мові, фразеологічний зворот глоса ян чагал-
дах (букв. язик немов клямка) – позначає людину, яка постійно, безупинно розмов-
ляє. Цей зворот має безпосередній зв'язок з побутом румеїв. Слово чагалдах позна-
чає клямку на дверях будинку, схожу на язик. Щоби входити та виходити з будинку 
необхідно було постійно її натискати. Очевидно, саме звідси утворився цей фразео-
логічний зворот. Інший фразеологізм румейської мови мат ки фрыдъ (букв. око та 
брова) – використовується для позначення дуже близьких, нерозлучних друзів. Він 
не має ні еквівалентів, ні аналогів в українській та новогрецькій мовах.  

В румейській мові цікавим є факт утворення номінативних фразеологічних оди-
ниць для позначення певних понять. Це, вочевидь, пояснюється тим, що румейська 
мова не мала відповідних лексем, тому й використовувалися описові фрази. Напри-
клад, у бдъары ту хтэн (букв. гребінь ноги) – підйом ноги в українській, та η 
καμάρα του ποδιού в новогрецькій; маты хапахя (букв. кришки ока) – повіки в укра-
їнській мові та τα βλέφαρα в новогрецькій. 

Серед причин схожості в семантиці та образному вираженні різномовних СФО 
головною є схожість якостей та функцій органів та частин тіла людини, яка є осно-
вою утворення внутрішньої форми при фразеологічній номінації. 



Жарікова Ю. В. 

 

 519

Соматична фразеологія містить побутові ситуації чи морально-етичні, трудові, емо-
ційні характеристики індивіда. Фраземи цієї групи слугують для найменування психо-
логічної, інтелектуальної, фізичної, соціальної понятійних сфер. Різні прояви життя 
людини знаходять яскраве й своєрідне відображення у соматичних фразеологізмах. 

Слід зауважити, що соматичні фразеологізми споріднених румейської та ново-
грецької мови, а також неспорідненої з ними української мови мають численні по-
вні та часткові еквіваленти, що свідчить про універсальність номінації – однакових 
якостей та функцій органів та частин тіла людини. 

 
Статья посвящена исследованию семантических особенностей соматических фразеологических 

единиц румейского, украинского и новогреческого языков. Автором анализируется распределение 
фразеологизмов по соматическому компоненту, а также их принадлежность к полным и частичным 
межъязыковым эквивалентам или к безэквивалентным фразеологическим единицам. 

Ключевые слова: соматическая фразема, полный межъязыковой эквивалент, частичный межъя-
зыковой эквивалент, безэквивалентная фразеологическая единица. 

 
The article deals with semantic features of the somatic phraseological units in Rumeic, Ukrainian, and 

Modern Greek. Distribution of phraseological units on the basis of somatic components has been analysed, 
their beloning to complete and partial interlingual equivalents or to non-equivalent phraseological units has 
been examined too.  

Keywords: somatic phraseme, complete interlingual equivalents, partial interlingual equivalents, non-
equivalent phraseological units. 
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В статье анализируется структура и средства вербализации концепта POWER в концептосфере 

королевы Виктории на материале институционального дискурса. Концепт представлен в виде фрей-
ма, состоящего из 5 слотов. Рассматриваются основные индивидуальные особенности концепта. 

Ключевые слова: концепт, фрейм, слот, языковая личность. 
 
Результатом так называемого "когнитивного сдвига" в науке о языке стало вы-

деление как самостоятельной дисциплины когнитивной лингвистики. Изучению 
языка в когнитивном аспекте посвятили свои исследования многие ученые 
(Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, С.А. Жаботинская, В.В. Красных, Е.С. Кубрякова, 
В.П. Нерознак, 3.Д. Попова, Е.А. Селиванова, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин и др.). 
Основным объектом когнитивной лингвистики являются концепты. Несмотря на 
то, что исследованию концептов уделяется большое внимание, на современном 
этапе не существует четкого и однозначного определения данного понятия и обще-
принятой методики их изучения. Этим и определяется актуальность нашей работы. 

Целью данной статьи является фреймовый анализ индивидуального концепта 
королевы Виктории POWER на материале её институционального дискурса. Для 
достижения этой цели нами были решены следующие задачи: проанализирован 
корпус лексических единиц, вербализующих данный концепт в официальных 
письмах и меморандумах Виктории; исследуемый концепт структурирован и пред-
ставлен в виде фрейма, состоящего из слотов и субслотов. Объектом является 
концепт POWER в институциональном дискурсе королевы. Предметом – его вер-
бализация. Новизна исследования заключается в попытке реконструировать кон-
цепт POWER в индивидуальной концептосфере выдающейся исторической личнос-
ти – королевы Виктории. 

В сфере интересов когнитивной лингвистики находится также системное описа-
ние и объяснение механизмов усвоения языка человеком и принципы их структури-
рования [Демьянков 1994, 21-22]. По мнению Е.С. Кубряковой, концепт отображает 
представления "о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах мышления 
и которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей чело-
веческой деятельности и процессов познания мира в виде неких квантов знания" 
[Кубрякова 1996, 90]. Совокупность концептов формирует когнитивное пространство 
индивида, т.е. совокупность всех его знаний и представлений. Таким образом, делая 
предметом своего изучения, в частности, концептосферу личности, когнитивная лин-
гвистика входит в современную антропоцентрическую научную парадигму. 

Е.С. Кубрякова определяет концепт как "квант структурированного знания" 
[Кубрякова 1996, 90]. Р.И. Павиленис считает, что концепт – это сведения о том…, 
что индивид воображает об объектах мира [Павиленис 1983, 4]. В аспекте изучения 
языковой личности интересным нам представляется определение Д.С. Лихачева, 
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который полагает, что концепт – это "совокупность всех значений и понятий, воз-
никающих при произнесении и осмыслении данного слова в сознании индивидуа-
льной личности" [Лихачев 1997, 282]. Ю.С. Степанов определяет концепт как "пу-
чок" представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопро-
вождает слово [Степанов 2001, 43]. Таким образом, концепт представляет собой 
ментальную единицу, имеющую невербальный характер, которая актуализируется 
в сознании индивида посредством воспроизведения или восприятия им определен-
ных вербализаторов концепта (слов, паремий, текстов и т.д.). Именно посредством 
своих вербализаторов концепт может подвергаться изучению.  

Одним из способов структурирования концептов в индивидуальном сознании 
личности является фреймовый анализ. Ч. Филлмор определяет фреймы как когни-
тивные структуры, знания которых предусматривается концептами, репрезентиро-
ванными словами [Филлмор 1988, 54]. В настоящей работе мы отталкиваемся от 
того, что фрейм служит формой представления концепта. Составляющими частями 
фреймов являются типовые слоты, то есть элементы ситуации, которые составляют 
какую-то часть фрейма, какой-то аспект его конкретизации. Каждый слот предста-
вляет определенный тип информации, релевантный для описываемого фрагмента 
действительности [Баранов 1991]. После заполнения слотов конкретными данными, 
характерными для определенной личности, фрейм становится способом представ-
ления индивидуального знания, индивидуальной концептосферы. 

Постараемся разобраться, какую роль играла власть в сознании королевы Вик-
тории. Институциональный дискурс Виктории представлен ее официальной пере-
пиской и меморандумами. Изучив вербализацию концепта POWER в институцио-
нальном дискурсе, мы установили, что в индивидуальном концепте POWER коро-
левы Виктории может быть выделено 5 слотов. 

Наиболее рекуррентным и, соответственно, наиболее значимым по данным инс-
титуционального дискурса является слот PRIME-MINISTER. Слот представлен 
десятью субслотами: MELBOURNE, PEEL, RUSSEL, DERBY, ABERDEEN, 
PALMERSTON, DISRAELI, GLADSTONE, SALISBURY, ROSEBERY. В меморан-
думах субслоты MELBOURNE и PEEL не актуализируются. Общая рекуррентность 
слота в официальном эпистолярии – 36,35 %, в меморандумах – 35,32 %. В данном 
слоте наиболее представленными являются субслоты GLADSTONE (5,58 % и 
10,76 %) и RUSSEL (5,58 % и 6,15 %). Так, Виктория называет Гладстона угрозой 
для страны. Она скорее отречётся от престола, чем станет общаться с этим "полоу-
мным подстрекателем и диктатором". The great alarm in the country is Mr. Gladstone, 
the Queen perceives and she will sooner abdicate than send for or have any 
communication with that half-mad firebrand who would soon ruin everything and be a 
Dictator [Hibbert 1985, 260]. 

Следующим по рекуррентности является слот GOVERNMENT – 22,64 % и 
21,53 % соответственно. Королева считает несовместимым с долгом правительства 
перед страной знать положение вещей в стране и не делать всё возможное для улу-
чшения ситуации. The Queen thinks it irreconcilable with the duty which the 
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Government owes to the country to be aware of this state of things without straining 
every nerve to remedy it [Queen Victoria 1908, 297-8].  

Третьим по представленности в официальном дискурсе Виктории выступает 
слот POWER (16,13 % и 21,51 %). Он состоит из пяти субслотов – ABILITY, 
CONTROL, PHYSICAL/MENTAL ABILITY, POLITICAL CONTROL, STATE. Са-
мым рекуррентным субслотом является STATE – 6,76 % и 10,76 %. О русских Вик-
тория пишет, что они очень жестокие и дикие и сражаются с каким-то тупым упор-
ством. The Russians are so cruel and savage and fighting in a stupid, dogged way 
[Hibbert 1985, 225]. 

Далее следует слот PARLIAMENT – 13,75 % и 16,87 % соответственно. Он 
представлен четырьмя субслотами: PARLIAMENT, HOUSE OF COMMONS, 
POLITICAL PARTY, HOUSE OF LORDS. Наиболее рекуррентным является суб-
слот POLITICAL PARTY (3,5 % и 9,2 %). Симпатизируя во время своего правления 
то тори, то вигам, Виктория в зрелом возрасте говорит, что не является ярой сто-
ронницей одной из партий. Она разделяет взгляды многих здравых либералов и ви-
гов, опечалена слепой деструктивной политикой оппозиции и предостерегает их от 
продолжения опасных и безрассудных действий. But she has, in common with many 
sound Liberals or Whigs, most deeply grieved over and been indignant at the blind and 
destructive course pursued by the Opposition which would ruin the country and her great 
anxiety is to warn them not to go on committing themselves to such a very dangerous and 
reckless course [Hibbert 1985, 259]. 

Последним по рекуррентности в обоих жанрах является слот MONARCH -- 
7,94 % и 3,07 %. По мнению королевы, подчинение закону и монарху является по-
дчинением высшей власти. Obedience to the laws and to the Sovereign is obedience to 
a higher Power [Hibbert 1985, 201]. 

Таким образом, индивидуальными особенностями концепта королевы Викто-
рии POWER в официальном эпистолярии являются повышенная рекуррентность 
слота PRIME-MINISTER – 36,35 %. Наиболее значимыми субслотами в концепте 
королевы Виктории POWER являются GOVERNMENT и MONARCH, соответст-
венно 22,64 % и 7,94 % от всех лексем, вербализующих концепт POWER в офи-
циальной переписке королевы Виктории. В меморандумах Виктории сохраняется 
доминирование слота PRIME-MINISTER – 35,32 %. Личностными особенностями 
концепта королевы Виктории POWER в меморандумах являются элиминация 
субслотов MELBOURNE, PEEL, PHYSICAL/MENTAL ABILITY. Наиболее зна-
чимыми субслотами в концепте королевы Виктории POWER в меморандумах яв-
ляются GOVERNMENT, STATE и GLADSTONE соответственно 21,53 % и по 
10,76 %. Следовательно, наше исследование показало, что в индивидуальном 
концепте королевы Виктории POWER наиболее рекуррентные слоты представля-
ют элементы исполнительной власти, которая в те времена играла реальную роль 
в управлении страной, в отличие от монархии и парламента. Фреймовый подход 
при исследовании индивидуальных концептов представляется нам наиболее пер-
спективным, так как позволяет в наиболее полной мере изучить участок концеп-
тосферы языковой личности.  
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У статті розглядається структура та засоби вербалізації концепту POWER в інституціональ-
ному дискурсі королеви Вікторіі. Автор виявляє основні індивідуальні особливості концепту у вжитку 
цієї мовної особистості. 

Ключові слова: концепт, фрейм, слот, мовна особистість. 
 
The article focuses on the structure and means of concept POWER, its verbalization in Queen Victoria's 

institutional discourse. The author reveals the concept's peculiarities in the usage of this language 
personality. 

Key words: concept, frame, slot, language personality. 
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Статтю присвячено розробці трирівневої моделі анотації лексичних одиниць художнього тексту, 

яка дозволяє проводити комплексне вивчення мовного явища у єдності його семантики, синтактики та 
прагматики, що у свою чергу дає змогу вийти на рівень аналізу картини світу художнього твору. 

Ключові слова: корпус, анотація, XML, запит. 
 
Сучасні мовознавчі дослідження зосереджені на вивченні реального функціону-

вання мовних одиниць, що зумовлює високу актуальність методів корпусної лінгві-
стики – одного з найперспективніших напрямів комунікативно-функціональної па-
радигми. Корпусні методи з успіхом застосовуються у комп'ютерній лексикографії, 
методиці викладання іноземних мов, перекладознавстві, і останнім часом набува-
ють популярності і у когнітивних дослідженнях мови [Gries 2006]. Метою даної 
статті є запропонувати модель анотації художнього матеріалу для проведення ана-
лізу мовних явищ та описати її практичну реалізацію на мові метаопису XML. Об'-
єктом дослідження є параметри лексичних одиниць (англійських абстрактних 
іменників із суфіксом –ness), що описують їх функціонування у художньому тексті, 
а предметом – модель анотації, що їх містить. 

Корпус можна визначити як "сукупність мовних даних, представлених у елект-
ронному вигляді" [Гвишиани 2008, 5] або як "колекцію текстів... які зберігаються у 
електронній базі даних" [Baker 2006, 48]. У такому розумінні корпусом можна на-
звати будь-яку сукупність електронних текстів, до яких є спільний інтерфейс до-
ступу. Корпус не може бути універсальним, тобто таким, у якому достатньо повно 
репрезентовані всі регістри мови у всі періоди її існування. Проте більшість лінгві-
стичних корпусів сконструйовано з тим, щоб якомога повніше репрезентувати пев-
ний тип дискурсу у заданий період, у такому обсязі, який є необхідним і достатнім 
для всебічного вивчення поставленої проблеми. Вибір матеріалу та його подальша 
обробка також зумовлюються метою конкретної роботи.  

Корпуси можна поділити на дві великі групи: корпуси, що містять "чистий" 
текст, та корпуси, що містять анотований текст, тобто спеціально структурований 
та підготовлений таким чином, щоб забезпечити досліднику можливість опрацьо-
вувати потрібний саме йому матеріал. Корпуси, що містять "чисті" тексти, можуть 
бути придатні для швидкої перевірки певної гіпотези у дослідженнях обмеженої 
лексичної групи або таких мовних явищ, які можуть бути описані за допомогою 
регулярних виразів – словотвірних типів, алітерації, деяких граматичних явищ то-
що (хоча пошук за регулярними виразами не гарантує відсутність помилок). 

Проте лінгвістичний аналіз зазвичай передбачає введення класифікаційних схем 
та вивчення мовних явищ як категорій, тобто їх опис за певними параметрами. Су-
часні технології дозволяють додавати необхідну інформацію безпосередньо до лін-
гвістичного матеріалу таким чином, у який пошук необхідної групи прикладів мо-
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же бути здійснений автоматично. Процес додання "службової" інформації до тексту 
називається анотуванням, а його результат – анотацією або розміткою. Анотовані 
корпуси, у свою чергу, за форматом зберігання текстових даних можна поділити на 
декілька груп. Широко використовується так званий "вертикальний формат" 
(у якому слово з тексту та інформація, яка його стосується, розміщуються на одно-
му рядку через табуляцію). Окремий випадок становлять метамови, які дозволяють 
представити текстову інформацію у структурованому вигляді. Так, активно вико-
ристовується мова опису SGML (Standard Generalized Mark-up Language), розроб-
лена у 1986 році, але на даному етапі її витісняє її різновид під назвою XML 
(Extended Markup Language), запропонований організацією W3 Consortium у 
1998 році [Bray 2006]. На даний момент XML є максимально гнучкою метамовою, 
яка широко використовується у різноманітних базах даних, але серед мовознавців, 
окрім спеціалістів з прикладної лінгвістики, вона ще мало відомий. Тому коротко 
зупинимося на її структурних елементах.  

Файл XML є звичайним текстовим файлом у кодировці UTF-8, що може бути 
підготовлений у будь-якому текстовому редакторі (існують і спеціалізовані про-
грами, здатні перевірити правильність структури такого документу). Файл XML 
містить текст, структурні частини якого відокремлюються за допомогою спеціа-
льних елементів – тегів, взятих у кутових дужки. Початок та кінець елементу по-
значають початковим та кінцевим тегом (наприклад, слова звичайно розділяють 
тегом <w>: <w>cat</w>). Тегі утворюють ієрархічну структуру, тобто один тег 
може містити один чи більше інших тегів. Тегі можуть містити атрибути, у яких 
зручно додавати інформацію про параметри мовної одиниці (наприклад  
<w semantic_category="animal">cat</w>). Файл у форматі XML обов'язково міс-
тить стандартний заголовок <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> та корене-
вий елемент – тег, у який включені всі інші теги.  

Оскільки назви, зміст та кількість тегів та атрибутів ніяк не обмежені, мова XML 
дає змогу додати до тексту будь-яку інформацію залежно від цілей конкретного 
дослідження. У даній статті запропоновано модель анотації, розроблену для когні-
тивно-дискурсивного аналізу словотвірного типу іменників із суфіксом –ness на 
матеріалі англомовної художньої прози. 

Когнітивно-дискурсивна парадигма мовознавства передбачає всебічне вивчення 
мовного явища у його функціонуванні у дискурсі і його лінгвокультурну інтерпре-
тацію. У даному дослідженні аналіз словотвірного типу проводилося на рівні ціло-
го художнього тексту у тріаді семантика-синтактика-прагматика. Тексти діахроніч-
ного корпусу романів XVIII-XX сторіч обсягом близько 3,5 мільйонів слів було ві-
дібрано за тематичним принципом та за критерієм впливовості (influentialness) 
[Kennedy 1998, 63], тобто перевага надавалася творам, які мають велику культурну 
значимість. Джерелами текстів корпусу слугувала електронна бібліотека універси-
тету Аделаїди (http://www.ebooks.adelaide.edu.au).  

Обробка матеріалу проводилася у декілька етапів. Слова із суфіксом –ness до-
сить просто відшукати за допомогою регулярних виразів, але спочатку потрібно 
виключити слова з омонімічними закінченнями (governess, witness та інші). Потім 
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тексти було автоматично поділено на параграфи та речення за допомогою програми 
"Sptoolkit" Скота Піао [Piao 2008] (відповідно теги <s> та <p>). Цей етап не є обо-
в'язковим, але анотація речень та параграфів може бути корисною для пошуку та-
ких контекстів, у яких створюється стилістичний ефект за рахунок декількох ужи-
вань досліджуваного явища. 

Цілі дослідження зумовлюють анотування іменників із суфіксом –ness на трьох 
рівнях – семантики, синтактики та прагматики. З цього списку лише анотацію син-
таксичного рівня можна здійснити автоматично. Оскільки інформація про прагма-
тичний контекст слова додається вручну, доцільно спочатку обробити цей рівень, а 
потім скористатися програмами семантичного та морфологічного аналізу, які може 
прийняти вже анотований вхідний текст. 

Продемонструємо цей процес на прикладі речення з "Гордості та упередження" 
Дж.Остін. Для анотації іменників на –ness вводимо тег <ness>. 
 
<p><s>"Mr. Darcy is all politeness," said Elizabeth, smiling.</s></p> 
 

Прагматичний рівень. У інформацію прагматичного рівня входять насамперед 
два пункти: хто говорить та про що говорить. Вони позначаються атрибутами 
speaker та qualified_item відповідно.  
 
<s>"Mr. Darcy is all <ness sem_group="polite" speaker="Elizabeth" 
qualified_item="Darcy">politeness</ness>," said Elizabeth, smiling.</s> 
 

Семантичний рівень. Всі слова у тексті проходять процедуру токенізації (тобто 
всі слова відокремлюються одне від одного тегами <w> та нумеруються за допомо-
гою атрибутів id – ідентифікаторів окремих лексичних одиниць (у прикладі, наве-
деному нижче, ці атрибути опущені для економії місця)). У даному дослідженні 
семантичний аналіз здійснюється на базі системи USAS, розробленої у Ланкастер-
ському університеті [Archer 2004]. Через велику кількість помилок та особливості 
концептуалізації за допомогою іменників із суфіксом –ness результати цього етапу 
вимагають верифікації. Атрибут sem містить інформацію про семантичний клас 
слова (наприклад, Z1f є умовним позначенням жіночих імен). 
 
<p><s> <w sem="PUNC">"</w><w sem="Z1m[i324.2.1">Mr.</w>  
<w sem="Z1m[i324.2.2">Darcy</w><w sem="A3+">is</w><w sem="N5.1+">all</w> 
<ness sem_group="polite" speaker="Elizabeth" qualified_item="Darcy"> 
<w sem="S1.2.4+"> politeness</w></ness> <w sem="PUNC">,</w> 
<w sem="PUNC">"</w><w sem="Q2.1">said</w> <w sem="Z1f">Elizabeth</w>  
<w sem="PUNC">,</w><w sem="E4.1+">smiling</w><w sem="PUNC">.</w></s></p> 
 

Синтаксичний рівень. Для визначення морфологічного класу слів (так звані 
pos-tags) використовується система морфологічної розмітки CLAWS [Garside 1987], 
розроблена у Ланкастерському університеті. Атрибут pos містить інформацію про 
його морфологічний клас (наприклад, NP1 є умовним позначенням власних імен-
ників, а VVD – дієслова з повним лексичним значенням у минулому часі). Саме цю 
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програму було використано у підготовці Британського національного корпусу; її 
точність на публіцистичних текстах сягає приблизно 93 %. Після проведення цього 
етапу вищенаведене речення виглядатиме таким чином:  
 
<p><s><w pos="YQUO" sem="PUNC">"</w><w pos="NNB" sem="Z1m[i324.2.1"> 
Mr.</w><w pos="NP1" sem="Z1m[i324.2.2">Darcy</w><w pos="VBZ" sem="A3+"> 
is</w><w pos="DB" sem="N5.1+">all</w><ness sem_group="polite" 
speaker="Elizabeth" qualified_item="Darcy"> 
<w pos="NN2" sem="S1.2.4+">politeness</w></ness> 
<w pos="," sem="PUNC">,</w> <w pos="YQUO" sem="PUNC">"</w>  
<w pos="VVD" sem="Q2.1">said</w> <w pos="NP1" sem="Z1f">Elizabeth</w> 
<w pos="," sem= "PUNC">,</w> <w pos="VVG" sem="E4.1+">smiling</w> 
<w pos="." sem="PUNC">.</w></s></p> 
 

Запропонована модель анотації представляє всі типи інформації, внесені у атри-
бути тега <ness>, як категорії, і тому дає змогу створювати запити як на окремих 
рівнях семантики, синтактики та прагматики, так і на їх перехресті. Наприклад: 

 семантика: які семантичні класи іменників із суфіксом –ness присутні у кор-
пусі або окремому тексті; 

 синтаксис: у складі яких дистрибутивних моделей уживаються іменники із 
суфіксом –ness і чи є вони ідіостилістично зумовленими; 

 прагматика: які іменники уживаються для концептуалізації відношень між 
певними персонажами; 

 семантика-синтаксис: чи спостерігається тяжіння між окремими семантичними 
класами іменників із суфіксом –ness та певними типами дистрибутивних моделей; 

 семантика-прагматика: які персонажі частіше застосовують слова певної 
семантики; 

 синтаксис-прагматика: які типи модальності тяжіють до яких дистрибутив-
них моделей, які синтаксичні конструкції уживають ті чи інші персонажі, яка сере-
дня довжина речень у окремих персонажів. 

Після того, як анотацію корпусу закінчено, можливо створювати запити до 
нього. Стандартним засобом запитів до баз даних XML є мова запитів XQuery, 
розроблена W3 Consortium [Boag 2007]. Проте ця мова є складною для гуманіта-
рних спеціалістів і не підтримує істотні особливості текстових корпусів (зокре-
ма на даний момент не підтримуються порядок елементів у базі даних, відстань 
між ними, а також регулярні вирази). З XML-корпусами можливо працювати за 
допомогою програми Xaira, розробленої для нового видання Британського наці-
онального корпусу [Aston, Burnard 2006]. До її недоліків слід віднести необхід-
ність індексації корпусу, певну складність та нестабільність у роботі. Для пара-
лельних корпусів можливо також користуватися програмою Alinea [Duchet J.-L. 
2005]. У рамках даного дослідження було взято участь у проекті створення спе-
ціалізованої програми для роботи з XML-корпусами невеликого обсягу 
[Gladkova, Drozd 2009], яка не потребує індексації та реалізує просту мову запи-
тів на основі зразків. Поточна (консольна) версія програми опублікована за веб-
адресою: http://sourceforge.net/projects/xcorp. 
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Отже, у даній статті запропонована трирівнева модель анотації лексичних одиниць 
художнього тексту, яка дозволяє проводити комплексний аналіз мовного явища у єд-
ності його семантики, синтактики та прагматики. Дана модель є гнучкою та може бути 
адаптована до досліджень різних груп лексичних одиниць та модифікована у залежно-
сті від завдань конкретної роботи. Її можливо застосовувати також у корпусах текстів 
інших регістрів, компаративних дослідженнях різних типів дискурсу тощо. 

 
Статья посвящена разработке трехуровневой модели аннотации лексических единиц художест-

венного текста, которая позволяет провести комплексное изучение исследуемого языкового явления 
в единстве его семантики, синтактики и прагматики и, таким образом, выйти на уровень анализа 
художественной картины мира. 

Ключевые слова: корпус, аннотация, XML, запрос. 
 
The paper describes a three-level annotation scheme for the lexical corpus designed for use in studies of 

language registers. The presented scheme incorporates semantics, syntax and pragmatics of lexical items, 
thus enabling the researcher to study the role they play in language world model arised from literary texts. 

Keywords: corpus, annotation, XML, query. 
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У статті досліджується вербальна репрезентація концепту ТЕРПІННЯ в англомовній картині 

світу. Концепт ТЕРПІННЯ є характерним для англійського менталітету. У мові цей концепт пред-
ставлений досить великою кількістю вербальних засобів, які відрізняються стилістичним забарвлен-
ням, значеннями та сполучуваністю з іншими словами. 

Ключові слова: концепт, національний характер, менталітет. 
 
Впродовж останніх десятиліть одним із центральних об'єктів дослідження лінг-

вістики є вербальний образ світу, що існує в свідомості носіїв культури і є одним із 
компонентів культури. Питання національної особливості світосприйняття, націо-
нальних та соціологічних стереотипів, національного характеру та менталітету 
притягують увагу багатьох лінгвістів. 

Порівнюючи менталітет та національний характер, можна сказати, що менталі-
тет – це "національний спосіб бачити світ і діяти ( когнітивно та прагматично) в 
певних обставинах" [Колесов 1999, 106]; наївно-цілісна картина світу,заснована на 
історичних традиціях, яка існує протягом довгого періоду часу, незалежно від кон-
кретних економічних та політичних умов ,і проявляється у розумі, почуттях, і мові 
кожної мовної особистості та представляє собою частину народної духовної куль-
тури, яка створює етноментальний простір народу на певній території його існу-
вання [Колесов 2004, 11]. А національний характер – це система основних етнічних 
представлень: цінностей, вірувань, традицій, національно – специфічних рис та ін-
ших. Національно – специфічні риси народу є джерелом культури, її особистим ви-
раженням, з чим і також пов'язані уявлення про терпіння. 

Англійський характер є складовою європейської культури, ментальним ядром 
якої є принципи антропоцентризму та раціоналізму. Особиста свобода відіграє ве-
лику роль у житті людей і вони не знають, що означає терпіти заради когось, а не 
лише заради особистих бажань. Але і терпіння є однією з рис західного національ-
ного менталітету, а саме англійського, адже "терпимість відрізняє англійську мен-
тальність від інших більш односторонніх національних світів…" [Гачев 2008, 151]. 
Саме терпимість і терпіння британці вважають своїми національними цінностями 
[Medowall 2002, 95-104]. Терпінню навчають дітей з самого дитинства, намагаю-
чись привчити їх до суворого клімату країни. Діти повинні бути терплячими до волі 
батька, який в свою чергу, будучи суворим, намагається виховувати у дітей терпін-
ня. Англійці терпимі до чужих людей [Сухарев ,Сухарев 1997, 98-105].  

Проаналізувавши словники англійської мови (Webster's Encyclopedic 
Unabridged Dictionary of the English Language, Longman Dictionary of the English 
Language and Culture, Longman Active Study Dictionary, Collins English Dictionary, 
Longman Dictionary of Contemporary English, Cambridge International Dictionary of 
English), ми виявили, що семантична структура концепту "терпіння" ("patience") в 
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англійській мові складається із таких значень, які утворюють поняттєвий шар до-
сліджуваного концепту : 

Patience – 1) the ability to continue waiting or doing something for a long time 
without becoming angry or anxious; 2) the ability to accept trouble and other people's 
annoying behaviour without complaining or becoming angry (LDCE); 

Patience – the ability to wait, or continue doing something despite difficulties, or 
suffer without complaining or becoming annoyed (ODE); 

Patience – a. (The capacity for) calm endurance of pain, trouble, inconvenience, etc. 
Formerly also foil, by of pain etc. b. Forbearance under provocation, esp. tolerance of the 
faults or limitations of other people, c. (The capacity for) calm self-possessed waiting, d. 
Constancy in exertion or effort; perseverance (SOED). 

Отже, в наведенпх словникових дефініціях можна виділити такі ознаки1׃) здат-
ність терпіти щось, 2) очікувати, 3)робити щось неприємне, 4) страждати, 5) терпі-
ти протягом довгого часу, 6) очікувати, робити без жалю, 7) не втрачати самоконт-
роль, 8) докладати зусилля. 

Одним із показників розвитку та багатства мови є наявність в ній слів синонімів, а 
також квазісинонімів (часткові та неточні синоніми), за допомогою яких можна роз-
крити і зрозуміти будь-який концепт. Синоніми відрізняються додатковими відтінко-
вими значеннями, експресивністю, емоційністю, сполучуваністю з іншими словами. 

Щоб виявити синонімічний ряд концепту "терпіння" ("patience") в англійській 
мові ми дослідили словники синонімів і можемо стверджувати, що синонімічний 
ряд поняття patience складають слова long-suffering, longanimity, forbearance, 
resignation, які відрізняються додатковими відтінковими значеннями: 

Слова patience – терпіння, long-suffering – довготерпіння, longanimity -(книжн.) 
– довготерпіння, forbearance – витримка, терпіння, resignation смирення, покір-
ність означають здатність пережити щось неприємне не жалкуючи про це:  

 patience – терпіння, яке включає спокій та зібраність не лише під час страж-
дань та провокацій, але й при виконанні завдань, які вимагають високої концентра-
ції та уваги під час очікування чогось (навіть протягом довгого періоду часу); 

 long-suffering – виняткове терпіння під час провокацій, яке характеризується 
великою смиренністю та покірністю; 

 longanimity – терпіння як релігійна чеснота, терпіння заради віри; 
 forbearance – терпіння заради миру; терпіння, якому притаманна стриманість 

у вираженні почуттів; 
 resignation – покірність, страждання, які слід стерпіти і неможливо уникнути. 

Інтерпретаційне поле концепту терпіння також включає слова синоніми, в тлу-
маченні яких сема "patience" виражена імпліцитно: calmness, composure, cool, even 
temper, toleration, persistence та інші.  

Всі ці синоніми та квазісиноніми використані для опису концепту "терпіння" у 
словниках англійської мови можна об'єднати у такі тематичні групи: 

 Смиренність, покірність, витривалість: endurance (without complaint), 
fortitude, resignation, submission, sufferance, long- sufferance, long-suffering; 

 Спокій,самоволодіння ׃ quietness, calmness, composure, poise, self-possession; 
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 терпимість, поблажливість׃ forbearance, leniency, indulgence, long- suffering, 
moderation; 

 наполегливість, стійкість׃ perseverance, persistence, indefatigableness, 
constancy, diligence, assiduity, plodding. 

Слід зауважити що концепт "терпіння" у англійській мові є полісемантичним, 
що призводить до вживання поняття "patience" у різних виразах׃ 

 виводити з терпіння׃to try smb's patience, to exasperate smb., I have no patience 
with him-він мене виводить із терпіння; 

 вийти з терпіння׃ to lose patience 
 проявити терпіння׃to show patience 
 запастися терпінням׃ to be patient, to have patience , to arm oneself with 

patience; 
 переповнити чашу терпіння׃ to exasperate somebody 
 терпіння вичерпується׃ patience is wearing thin 
 терпіння лопнуло׃ patience gave a way, he lost his patience, I hadn't the patience, 

my patience gave out; 
 ангельське терпіння: patience of Job, angelic patience;  
 саме терпіння׃patience on a monument; 

Як бачимо, тлумачення синонімів та тематично-близьких слів уточнюють сема-
нтику англійського концепту "patience" за такими напрямами: 1) інтенсивність тер-
піння, 2) покірність, 3) стриманість, високий рівень самоконтролю, 4) релігійна че-
снота, 5) фатальна безвихідність, 6) внутрішній спокій, 7) наполегливість. 

Крім того, в англійській мові важливою лексемою-репрезинтативом концепту 
"терпіння" є прикметник patient. Семантична структура прикметника patient вклю-
чає такі значення:  

 enduring trying circumstances with even temper(терплячий); 
 tolerant, understanding(толерантний); 
 capable of accepting delay with equanimity(що витерплює); 
 persevering or diligent(наполегливий, терплячий). 

В англійській мові прикметник patient має цілий ряд синонімів׃ submissive, 
resigned, uncomplaining, longsuffering, quiet, calm, indulgent, persistent, assiduous, 
steady та інші. Проте ці прикметники відрізняються своїми відтінковими значення-
ми, а також сполучуваністю з іншими словами та стилістичним забарвленням. 
Умовно ці прикметники можна поділити на 4 основні групи׃ 

1) терплячий-покірний׃ submissive, resigned, uncomplaining, unrepining, passive, 
long-suffering, meek, easy-going, gentle; 

2) терплячий-спокійний׃ quiet, cool, calm, enduring, contented, composed, placid, 
imperturbable, serene, dispassionate, mild-tempered, unruffled, philosophic; 

3) терплячий-поблажливий(терпимий)׃ indulgent, lenient, long-suffering, 
tolerant, unresentful ,forbearing; 

4) терплячий-наполегливий׃ persevering, persistent, diligent, assiduous, 
indefatigable, constant, steady, stable, unwavering; 
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Ще однією важливою лексемою-репрезинтативом концепту "терпіння" є дієсло-
во, яке не має однієї форми вираження, а представлене різними лексемами, які від-
різняються між собою значеннями, стилістичним забарвленням, а також сполучу-
ваністю з іншими словами׃ 

 терпіти збитки׃ to endure, to bear, to sustain, to suffer, to undergo׃ to bear 
losses – терпіти втрати, to bear insolence – терпіти, зносити зухвальство, to bear 
insults – терпіти, зносити образу, to bear one's cross – нести свій хрест, to bear with – 
бути терплячим, bear and forbear – бути терплячим і терпимим, to sustain losses – 
терпіти збитки, to suffer defeat – потерпіти поразку, to suffer change – терпіти зміни, 
to bear the humiliation – терпіти приниження, to suffer somebody in some manner-не 
стерпіти когось (у заперечних та питальних реченнях), I can't suffer smth/smb – я не 
можу терпіти когось (у заперечних та питальних реченнях), how can you suffer him? 
– як ви можете терпіти його? 

 стерпіти щось, миритися з чимось׃ to tolerate, to submit, to bear, to stand, to 
endure, to support  – to bear coals – примиритися з образою, to stand one's chance ׃
змиритися зі своєю долею, to submit to one's destiny – змиритися зі своєю долею, to 
stand no nonsense from one – не терпіти вигадок,нісенітниць; 

 страждати, зносити щось׃ to stand, to suffer, to put up with׃to put up with 
hardships – терпіти нещастя, to put up with smb's temper – примиритися, стерпіти чи-
їсь поганий характер чи настрій, to put up with one another – терпіти один одного, 
I won't put up with tha t – я цього не потерплю, I can't put up with this noise any longer 
– я не можу більше терпіти цей шум, no other man would put up with you for a 
mother-in law – ніхто не буде терпіти таку тещу як ви, I can't stand a good deal but I 
wont have insolence – я багато можу стерпіти але наглості не потерплю, I can't stand 
smb./smth.-я не терплю, I can't stand smb./smth.for some time – я більше не можу тер-
піти це, I don't have to stand for his insolence – Я не повинен терпіти його нахабства, 
to be a martyr – страждати (хворобою), to suffer hell – зносити пекельні муки; 

 терпіти холод,голод׃ to bear, to endure׃ to bear hunger ( cold ) – терпіти голод 
(холод), to endure cold (hunger) – терпіти холод(голод); 

 терпіти злидні׃ to suffer: to suffer from want – терпіти злидні; 
 час терпить׃ there is no hurry, there is plenty of time; 
 час не терпить ׃ time is pressing, time is getting short, there is no time to be lost; 
 справа не терпить׃ the business is urgent/pressing, the matter brooks no delay, the 

matter permits of delay;  
 йому не терпиться піти туди׃ he is eager to go there, he is impatient to go there; 
 він не терпить жартів׃ he cannot take a joke 

Отже, проаналізувавши словники англійської мови, можна сказати, що концепт 
"patience" є характерним для англійського менталітету і широко представлений в 
англійській мовній картині світу та закріплений в народному мовному пізнанні за 
такими напрямами: 1) інтенсивність терпіння; 2) бути покірливим; 3) релігійна чес-
нота; 4) стриманість; 5) фатальна безвихідність; 6) зовнішній спокій; 7) гармонія зі 
світом; 8) впертість.  
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Статья посвящена вербальной репрезентации концепта ТЕРПЕНИЕ в англоязычной картине ми-
ра. Концепт ТЕРПЕНИЕ характерен для менталитета англичан. В языке этот концепт репрезен-
тирован достаточно большим количеством языковых средств, которые разнятся в стилистичес-
ком, семантическом и сочетаемостном аспектах. 

Ключевые слова: концепт, национальный характер, менталитет. 
 
The concept PATIENCE is widely represented in English language model and is typical for English 

mentality. This concept is represented with a great deal of verbal means which have different meanings, 
stylistic coloring and syntagmatic potential. 

Key words: concept, national character, mentality.  
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Необхідно зазначити, що в українській лінгвокультурі, як і в будь-якій іншій, 

значний вплив на формування концепту ЛЮБОВ упродовж усієї історії здійснюва-
ла релігія. Саме релігія диктувала, а інколи й нав'язувала суспільству ті чи інші но-
рми моралі, правила поведінки, визначала статус чоловіка та жінки, регламентувала 
їхні взаємини. Дана робота має на меті провести аналіз релігійного тла, на якому 
відбувалося формування концепту ЛЮБОВ в українській культурі. Предметом до-
слідження є вплив релігійно-філософских настанов на формування українського 
лінгвокультурного концепту ЛЮБОВ.  

Прийнято вважати, що більшість наших уявлень та переконань стосовно любові, 
статевих стосунків, соціальної та родинної ієрархії почали формуватися ще за часів 
язичництва, а згодом значного впливу зазнали з поширенням християнства.  

Почати варто з раннього періоду становлення нашої держави. Історики ствер-
джують, що початок формування слов'янських племінних союзів на території су-
часної України припадає на VII ст. – задовго до впровадження на цих землях хрис-
тиянства. Панівною релігією того часу було язичництво, про що є свідчення в дав-
ніх писемних пам'ятках, таких як Новгородський та Воскресенський літопис, "По-
вість минулих літ", "Слово о полку Ігоревім" та ін. З прадавніх часів буття нашого 
народу залежало від землі та милості природи, тому закономірним є той факт, що 
українці з особливою повагою ставилися до сил природи та прагнули жити в гар-
монії з навколишнім світом. На шанування давніми українцями сил природи вказує 
і велика спадщина народної пісенної творчості, яка дозволяє відтворити вірування, 
звичаї та традиції наших далеких предків. У своїх піснях українці зверталися до 
сонця, вітру, річок та ін. Поклоніння силам природи не зникло після запровадження 
на українських землях християнства, про що, зокрема, йдеться і у "Слові о полку 
Ігоревім", появу якого більшість дослідників датують ХІІ ст. Так, дружина князя 
Ігоря Ярославна у своєму плачі звертається до вітру, Дніпра, сонця, а головні герої 
"Слова…" Олег та Ігор називають себе онуками денного світила.  

Очевидно, що за таких умов в основі людського існування містилося прагнення 
жити в гармонії з природою та навколишнім світом, а відтак і бажання гармоніюва-
ти стосунки між людьми. Більше того, в ході історичного розвитку деякі риси укра-
їнської ментальності відходили на другий план, іноді стиралися, натомість, під 
впливом різних чинників, з'являлися нові, однак ставлення до природи в усі часи 
залишалося надзвичайно шанобливим. Природа сприймалася як мати, як найвища 
цінність у житті етносу.  
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Основою українського суспільства завжди вважалася родина, яка будувалася на 
взаємній любові, повазі та турботі. Для української родини традиційно важливою 
була роль жінки, а в першу чергу – матері. Жінка була повноправним членом суспі-
льства, мала не лише обов'язки, але й права, брала активну участь у всіх справах 
родини. Роль жінки в родині (і в суспільстві) була домінуючою. Якщо ставалося 
так, що чоловік помирав, часто саме жінка перебирала на себе його обов'язки. Зга-
даємо, як після смерті свого чоловіка – князя Ігоря, його дружина Ольга фактично 
стала правителькою могутньої держави, якою керувала більше 15 років. Варто за-
значити, що саме вона першою з правителів Київської Русі прийняла християнство 
– більш ніж за 30 років до Хрещення Русі князем Володимиром. Безсумнівно, таке 
високе становище жінки в українському суспільстві вплинуло і на формування 
міжособистісних стосунків. 

З огляду на зазначене вище, можна припустити, що в українському національ-
ному характері жіноче начало превалює над чоловічим. Цим, в свою чергу, можна 
пояснити і той факт, що характерною рисою ментальності українського народу є 
емоційність. Почуття та емоції є невід'ємною, а, можливо, і основною складовою 
процесу пізнання. Ця риса формує в українця певне світобачення, яке вирізняє його 
з-поміж інших етносів. Логічним результатом цього виявився той факт, що в Укра-
їні, напевно більше, ніж будь-де, стосунки базувалися в першу чергу на почуттях. 
При укладанні шлюбів, як правило, головну роль відігравали стосунки між моло-
дими (про це свідчить і етимологія слова "шлюб" – від злюбитися), а основою щас-
ливого подружнього життя вважалася дружба ("подружжя" – від друг, дружити) 
[Кононенко 1996, 40]. 

Таким чином, можна із впевненістю твердити, що язичництво, так би мовити, 
заклало фундамент українського національного способу світосприйняття. Повага 
до природи, статус жінки у родині та суспільстві, емоційність – це ті риси, які є од-
ними з основних в українській ментальності і на сьогоднішній день. Саме вони ве-
ликою мірою формують ставлення суспільства до таких явищ, як любов, кохання, 
фізична близькість. З одного боку, возвеличення природи та прагнення жити в гар-
монії з нею не накладає заборон на статеве життя – це явище видається природним. 
З другого боку, емоційність та висока повага суспільства до жінки зумовлюють той 
факт, що стосунки між людьми, в тому числі між чоловіком та жінкою, формують-
ся не лише на необхідності продовження роду (хоча цей фактор був важливим), але 
й на взаємній прихильності та повазі. 

Як було зазначено вище, значно вплинуло на формування української менталь-
ності і християнство, яке було офіційно запроваджено на території Київської Русі в 
988 році. Священним писанням, яке закладає основи християнства, є Біблія, і саме 
воно визначає правила, які регламентують міжособистісні стосунки. Зазначимо, що 
Біблія негативно ставиться до фізичної близькості між чоловіком та жінкою. Хрис-
тиянство основою будь-яких стосунків між людьми вважало любов та повагу. Біб-
лія, щоправда, не виключає секс як такий – він допускається як елемент подруж-
нього життя з метою продовження роду, а шлюб взагалі розглядається як єдність 
етичної, психологічної, біологічної та прокреаційної складових. З часом, однак, 
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ставлення християнської моралі до статевих стосунків ставало все більш негатив-
ним, найбільшою чеснотою, в тому числі для чоловіків, вважалася незайманість: у 
перші століття християнства за шкалою від 1 до 100 шлюб оцінювався на 30 балів, 
вдівство – на 60, незайманість – на 100 [Збигнев 1991, 81]. 

Враховуючи той факт, що в Європі церква завжди була інститутом, який керував 
політичним, правовим та суспільним життям, подібні ідеї насаджалися масово та 
безкомпромісно, в результаті чого секс, що не мав на меті зачаття, вважався гріхом. 
В середньовічній Європі ідеалом вважалася чоловіча дружба, а жінка розглядалася 
лише як дружина та мати з одного боку, або як втілення гріха – з другого. В період 
пізнього Середньовіччя спостерігалося певне розходження теоретичних настанов та 
практики: незважаючи на те, що ставлення до сексу залишалося різко негативним, 
широке розповсюдження отримало так зване придворне кохання, що характеризу-
валося яскраво вираженим еротизмом. Однак це значно не вплинуло на загальний 
стан речей і церква, як і раніше, регламентувала все, що стосувалося взаємин між 
чоловіком та жінкою: наприклад, наприкінці ХІІІ ст. офіційно був дозволений сек-
суальний контакт лише у класичній позиції – решта вважалися сатанинськими.  

Як бачимо, всі дії церкви були направлені на викорінення статевих стосунків як 
таких (єдине виключення – заради продовження роду). Протягом століть зміщува-
лися деякі акценти, однак незмінним залишалося одне – ставлення до фізичної бли-
зькості завжди було негативним. На цьому тлі більшого значення набувала душевна 
близькість між партнерами, логічним результатом чого стало поширення в епоху 
Ренесансу такого явища, як "платонічна любов" – любов асексуальна, духовна. 
В цілому для Ренесансу характерним є формування більш позитивного ставлення 
до сексу, особливо серед інтелігенції – поети, письменники, художники, як прави-
ло, не зважали на церковні настанови та жили за власними правилами. Проте ця 
"відлига" виявилася тимчасовою – епідемія сіфілісу, завезеного до Європи в 1494 р. 
моряками Христофора Колумба, негативно позначилася на ставленні суспільства до 
сексуальних контактів через страх перед інфекцією. 

Можна сказати, що протягом наступних століть статус статевих стосунків не за-
знавав жодних принципових змін – церква і надалі різко засуджувала будь-які про-
яви сексуальності, однак, ніби на противагу цьому, любов – як духовна, так і фізич-
на – стали центральною темою художньої літератури, якій присвячували свої робо-
ти найвідоміші автори: Данте, Бокаччо, Петрарка, В. Шекспір, Ж. Санд, І. Тургенев, 
Л. Толстой та багато інших. В літературі постійно протиставляються різні аспекти 
любові – піднесена та низменна, духовна та плотська, багато пишеться про любов 
до грошей, влади, мистецтва, батьківщини.  

Наведений вище стислий огляд шляхів розвитку європейської релігійної думки 
щодо статевих відносин дає нам можливість побачити, як змінювалося ставлення 
українців до досліджуваних нами явищ під впливом християнства. Звичайно, нові 
ідеї нашарувалися на язичницькі вірування, однак не витіснили їх. Україна розви-
валася в контексті західної цивілізації, проте не слідувала сліпо усім настановам, 
що їх намагалася впровадити нова релігія. Люди сприймали нові ідеї поступово, 
однак не відкидали старих. В основі язичництва була любов до природи та бажання 
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жити в гармонії з навколишнім світом, у випадку з давніми українцями можна на-
віть говорити про культ землі. Це просто пояснити, адже доля людей, які колись 
населяли землі сучасної України, цілком і повністю залежала від милості природи 
та багатого врожаю. В давні часи існувало безліч ритуалів, за допомогою яких наші 
предки виявляли свою любов та повагу до богів, з якими вони асоціювали різні 
природні явища. В українському фольклорі є величезна кількість згадок про різно-
манітних казкових істот, які жили в лісах та річках, на їх честь регулярно проводи-
лись різноманітні свята. "У язичницьких слов'ян свята на честь богів переважно 
набирали форми різних ігор, процесій і танців під співи та музику, іноді з ряджен-
ням" [Боровський 1992, 45]. Пізніше, з приходом нової релігії, ті свята видозміню-
валися, а нерідко "зливалися" з важливим датами християнства. Одним із найваж-
ливіших та найбільш видовищних народних свят вважається Різдво. За християнст-
вом, в цей день ми святкуємо народження Христа. Однак відомо, що в давнину в 
ніч на 24 грудня за ст. ст. прийнято було шанувати давнього язичницького ідола – 
Коляду, з яким були пов'язані сподівання на гарний врожай наступного року. В то-
му, як сьогодні святкують Різдво Христове, – зі співами, рядженням, засіванням – 
вбачається свято на честь відродження сонця, яке святкували наші предки ще в до-
християнські часи [Боровський 1992, 30]. 

З огляду на це, можна впевнено стверджувати, що українська культура не стала чи-
стим продуктом західної. Християнство, безсумнівно, значно вплинуло на формування 
українського національного характеру, однак воно не було єдиним фактором форму-
вання української ментальності. На відміну від західного (та східного) світу, для украї-
нців на першому місці завжди стояла родина, яка будувалася не лише на необхідності 
продовження роду, але й на повазі, турботі та передусім любові між партнерами.  

 
Данная статья посвящена анализу религиозно-философских основ формирования украинского лин-

гвокультурного концепта ЛЮБОВЬ и ииследованию некоторых аспектов его семантико-
когнитивной структуры.  
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Етичні знання, сфера морально-ціннісних настанов, розуміння власне моралі, мо-

ральності, поділ світу на сфери добра↔зла притаманні, на наш погляд, людству зага-
лом і тією чи іншою мірою кожній етнічній спільноті зокрема, тобто є свого роду 
універсальними, історично сформованими і відбитими у повсякденній (наївній) етні-
чній свідомості та колективному несвідомому. Як зазначав французький мовознавець 
Ж. Вандрієс, "не таке вже помилкове твердження, що існує стільки ж мов, скільки 
мовців. Але, з іншого боку, не буде помилковим і твердження, що існує тільки одна 
людська мова під усіма широтами, єдина за своєю суттю" [Вандрієс 1937, 217].  

Водночас антропоцентрична наукова парадигма, в рамках якої виник інтерес до 
нової малодослідженої сфери взаємодії мови і людини, мови і культури, мови і на-
ціонального менталітету, концепту як ментальної одиниці, ставить перед науко-
вцем-лінгвістом нові завдання у дослідженні мови, що вимагає нових методик її 
опису, нового порядку й підходів під час аналізу її одиниць і категорій.  

Відтак, у руслі новітніх лінгвістичних розвідок на передній план виходить про-
блема визначення ціннісної структури концептуальної системи мови, концептуаль-
но-аксіологічної основи формування ціннісного досвіду носіїв мови. Особливої ак-
туальності набуває необхідніть розробити і визначити основні підходи, систему 
принципів і способів організації та побудови теоретичних і практичних дослідниць-
ких розвідок, які стосуються особливостей ціннісних уявлень і настанов (етичні 
концепти), властивих кожному окремому мовно-культурному соціуму. Іншими сло-
вами, необхідно розробити інструментарій, методологію лінгвістичних досліджень у 
рамках цього напряму та з огляду на об'єкт дослідження, яким виступає сукупність 
морально-ціннісних уявлень і настанов, що знаходять своє вираження в етичних кон-
цептах. Необхідно застосовувати методи, що здатні "забезпечити експлікацію когні-
тивних процедур, які здійснює суб'єкт при інтерпретації культурно значущої рефере-
нції мовних знаків, яка вилучається із всіх способів денотативно-конотативної презе-
нтації культурних смислів" [Телия 1996, 14]. Спочатку варто відзначити ту особли-
вість, на якій наголошував ще С.Г. Воркачов: зіставне дослідження "є доречним та 
продуктивним лише для концептів-унікалій та концептів-універсалій, що мають час-
ткову міжмовну еквівалентність" [Воркачев 2003, 13]. На основі семантико-
функціональних особливостей мовних втілень концептів можливе формування ета-
лонних моделей порівняльного дослідження. Подібні лінгвістичні розвідки здійсню-



Соколова Ю. О. 

 

 539

ються з огляду на майже аксіомне твердження про нерозривний зв'язок мови, культу-
ри та етносу, що зумовлює і визначає формування самої мовної особистості на пере-
тині її фізичного, духовного та соціального "Я". Відтак, є доцільним твердження, що 
концепти (зокрема й етичні) повинні досліджуватися у рамках комплексного підходу, 
здатного інтегрувати результути наукових пошуків у багатьох сферах гуманітарного 
знання (філософії, культурології, психології, етики, історії, релігієзнавства). 

У рамках даного контрастивного (зіставно-типологічного, конфронтативного) до-
слідження вказаної проблематики, а саме місця та ролі етичних концептів у різних 
лінгвокультурах, застосовуються, з одного боку, загальнонаукові прийоми (такі як 
індукція та дедукція), а з іншого – зіставний метод, основний у виявленні міжмов-
них подібностей та відмінностей на всіх стратифікаційних рівнях, специфічних рис 
та особливого способу концептуалізації дійсності, що "ставить за мету виявлення збі-
гу та розбіжностей у структурах мов, у способах вираження одних і тих самих зна-
чень і розрізнення функцій однотипних елементів структури мови" [Кочерган 2006, 
16]. Зіставлення є способом поглибленого пізнання системно-функціональних зако-
номірностей мов. Саме контрастивний аналіз дає змогу розглядати одну із порівню-
ваних мов як окрему картину світу (систему специфічних позначень світу і реалій) та 
порівнювати, співставляти із нею інші мови, окремі їхні аспекти як оформлення того 
самого світу, але за допомогою інших значень. При цьому відмінності помітні лише 
на фоні універсальних подібних рис та, у свою чергу, є шляхом до поглибленого пі-
знання мовних закономірностей (зокрема універсалій). 

Відтак, синхронно-порівняльний метод (він же контрастивний, конфронтатив-
ний, зіставний, зіставно-типологічний) є базовим у виявленні, виокремленні та уза-
гальненні подібностей та відмінностей мовної фіксації системи морально-ціннісних 
уявлень (універсального та ідіоетнічного у межах різних лінгвокультур) та їхнього 
місця, ролі та ступеня впливу на світоглядні системи, життєвий устрій, звичаєві но-
рми різних етносів. Подібний аналіз дає змогу виявити діасемію (семантичні роз-
біжності етичних концептів), діалексію (лексичні розбіжності) та структурно-
функціональні розбіжності (структурний ізоморфізм та аломорфізм, тобто спіль-
не й відмінне у структурному та функціональному планах), різні аспекти мовного 
ізоморфізму↔аломорфізму. Синхронічний підхід створює передумови для аналізу 
мовних фактів у діахронії, адже зіставний метод не обмежується вивченням лише 
статичних явищ (як-от, встановлення етимології тих чи інших найменувань конце-
птів, визначення шляхів формування сукупності їхніх значень і конотацій). 

Здійснення контрастивних досліджень концептів (у нашому випадку етичних) 
вимагає визначення основних засад і підходів (певного плану, схеми) для чіткого 
розуміння послідовності розкриття закономірностей їх відображення у різних лінг-
вокультурах (сюди, зокрема, належить уся сукупність аналітичних прийомів, опе-
рацій та процедур, що використовуються під час аналізу взаємозв'язку мови та 
культури, своєрідний комплекс лінгвістичних, культурологічних та соціологічних 
методів). Адже "будь-яке контрастивне дослідження є результативним лише за 
умови дотримання необхідних логічних вимог порівнюваності об'єктів, які повинні 
бути передовсім однорідними – належати до одного природного чи логічного кла-
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су, а ознака, за якою вони порівнюються (основа порівняння), повинна бути суттє-
вою і належати до класу властивостей, які формують якісну визначеність цих 
предметів" [Воркачев 2003, 7]. Найперше варто зазначити, що дані концепти пови-
нні розглядатися та аналізуватися з позицій комплексного підходу, здатного інтег-
рувати результати наукових розвідок у різних галузях гуманітарного знання та від-
крити через глибинні структурно-семантичні та функціональні особливості доступ 
до осягнення колективного несвідомого та історичної пам'яті, яка фіксує та акуму-
лює продукти перцептивного, когнітивного та афективного досвіду взаємодії лю-
дини-представника певної етнічної спільноти (мовної особистості) з довкіллям (по-
дібний підхід дотичний до поглядів і теоретичних засад психолінгвістів – І.М. Се-
ченова, А.Р. Лурія, Л.С. Виготського та інших, які розглядали слово як засіб досту-
пу до єдиної інформаційної бази людини). В межах комплексного підходу виникає 
необхідність звернутися до аналізу семантичної структури та прагматики окремих 
слів–варіантів втілення концептів у мовній формі (оскільки зазвичай концепт мож-
на вивчати в основному через лексичні засоби його вираження), що розглядаються 
в межах кожної лінгвістичної традиції як культурне явище зі своєю специфічною 
історією (так званий метод концептуального аналізу). В межах даного підходу 
для "створення культурно-лінгвістичного портрета слова слід не просто описувати 
історію його вживання та інтерпретації. Співставлення етимологічного значення, 
семантики та прагматики слова повинно розкривати глибинні процеси, що прохо-
дять у ньому; з іншого боку, співставлення... механізму породження слова із реаль-
ними значеннями, тлумаченням дає можливість простежити особливості мислення, 
світовідчуття людини, народу, особливості формування та розвитку культури" [Го-
фман 2001, 214]. Даний підхід, таким чином, включає структурацію, схематизацію 
концептів та культурологічний опис їхніх складових елементів. 

Для повноцінного, багатосторонього та ефективного контрастивного аналізу слід, 
насамперед, визначити ознаку, за якою співставляються об'єкти, визначені як основа 
для порівняння (так званий еталон, основа порівняння, спільний знаменник). Дослід-
ники-контрастивісти вважають, що таку роль повинна виконувати особлива метамо-
ва (мова-еталон), яка "не відображає жодної з реально наявних мовних систем, а вті-
лює в собі якийсь ідеальний тип, що служить інструментом порівняння реальних си-
стем" [Кочерган 2006, 81]. Це має бути універсальне утворення для порівняння абсо-
лютно різнорідних, неоднотипних мовних систем. "Така метамова повинна мати іме-
на всіх одиниць і властивостей мов – об'єктів дослідження (у ній мають бути пред-
ставлені універсальні властивості всіх мов), вираження для різних характеристик цих 
мов і бути зручною для зіставлення з усіма мовами" [Кочерган 2006, 81].  

У лінгвістичних дослідженнях традиційно визначилися три основні методи фо-
рмування еталону порівняння: в якості еталону може використовуватися сукупність 
ознак однієї із співставлюваних мов (так зване одностороннє порівняння); також 
він може конструюватися із загальних ознак всіх порівнюваних мов та, нарешті, 
виступати як ідеальна "метамова", тобто "сукупність універсальних або гіпотетич-
них теоретично визначених інваріантних ознак, за якими співсталяються порівню-
вані мови або мовні явища" [Воркачев 2003, 8]. 
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На наш погляд, найоптимальнішим є використання не одностороннього підходу 
(у якому вихідним пунктом виступає одна із мов, так звана цільова, а образ другої 
мови відображається у ній як у дзеркалі), а саме двостороннього (багатосторон-
нього), у якому використовується третій член порівняння (tertium comparationis).  

Водночас варто враховувати той факт, що етичні концепти належать до сфери 
універсальних, відзначених позитивним смисловим навантаженням феноменів, які, 
проте, отримують специфічне вираження у кожній із порівнюваних лінгвокультур. 
Тому спільні особливості, встановлені у такий спосіб, можна, певною мірою, роз-
глядати і як універсальні, притаманні мові людства загалом. 

Відтак, найпершим завданням подібних контрастивних розвідок є встановлен-
ня набору ознак, за якими відбуватиметься контрастивний аналіз і які формують 
основу порівняння. Подальше співставлення відбуватиметься за рахунок примно-
ження характеристик, формування набору семантичних ознак, сукупність яких і 
формує tertium comparationis, так званий "третій член порівняння", або ж ета-
лон порівняння, певну матрицю, на основі якої проводиться повний контрастив-
ний аналіз досліджуваних об'єктів за всією шкалою ієрархічних якісних та кількі-
сних ознак. Відповідно, tertium comparationis виступає як основа зіставлення і є 
набагато ширшим за смисловим навантаженням, ніж мова-еталон, оскільки охо-
плює "не тільки природну чи штучно сконструйовану мову, а й вужчі, конкретні-
ші об'єкти як основу порівняння, наприклад, якусь поняттєву категорію (при-
чинність, посесивність, модальність, збірність, детермінація, зворотність тощо)" 
[Кочерган 2006, 84]. Це основа контрастивних досліджень, поняття, на основі 
якого простежуються способи його вираження у порівнюваних мовах. Відповідно 
ж ознаки, що становлять еталон порівняння, "упорядковуються ієрархічно і кіль-
кісно, на них вибудовуються відношення логічної закономірності і транзитивності 
(градуативності), а вся їхня сукупність набуває рис семантичної теорії, яка за пев-
ної міри експліцитності та формалізованості може вважатися семантичною мо-
деллю або прототипом" [Воркачев 2006, 9]. Відповідно саме створення такої 
моделі і повинно стати першим кроком у вивченні емпіричного матеріалу, насту-
пні ж етапи мають бути присвячені виявленню універсального та ідіоетнічного у 
мовній фіксації, проявах, функціях та ролі етичних концептів на фоні історико-
культурологічних та соціальних характеристик різних етносів. 

Контрастивний опис концептуальних одиниць, відзначених етнокультурною 
специфікою вимагає особливої моделі (схеми) розгляду. Потрібно брати до уваги 
той факт, що "вживання слів, словосполучень, граматичних конструкцій у кожній із 
мов зумовлені контекстом у широкому сенсі цього терміна (мовним, побутовим, 
ситуативним, культурно-історичним тощо), і правила мовлення формулюються як 
тенденція і характеризують елементи мови передусім із кількісного боку, з боку їх 
вживання. Саме тому мови унікальні й неповторні не лише в структурно-
типологічному плані, а у тому, що вони відбирають і як вони комбінують мовні 
засоби у процесі номінаці" [Кочерган 2006, 17]. Відтак, зіставне дослідження кон-
цептуальних одиниць як певних вербалізованих смислів, "що відображають лінгво-
менталітет окремого етносу" [Воркачев 2003, 12] здійснюється саме у руслі лінгво-
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культурології з урахуванням морально-ціннісної шкали, яка формує спосіб та стиль 
життя окремих мовно-національних спільнот.  

Зіставне дослідження етичних концептів повинно охоплювати різні аспекти їх 
реалізації та втілення, зокрема враховувати набутки психології, історії культури, 
соціології та інших гуманітарних дисциплін, які тим чи іншим чином досліджува-
ли роль та місце сфери морально-ціннісних категорій у житті людських спільнот. 
Таким чином, аналіз слід проводити системно, із врахуванням сукупності мора-
льно-етичних уявлень, канонів та настанов різних етнічних спільнот, історії їх 
формування та становлення, релігійних переконань, світоглядних особливостей, 
соціального устрою, звичаєвого права, традицій побуту тощо. Опис семантики 
імен духовних цінностей – світоглядних універсалій, в яких закодовані певні спо-
соби концептуалізації світу, вимагає звернення до мовної свідомості народів, яка 
по-різному відображає одні і ті самі об'єкти, тобто може фіксувати кардинально 
відмінний образ цих об'єктів, зумовлений специфікою світосприйняття та своєрі-
дним історично сформованим типом культури мовно-національних спільнот. На 
думку деяких вчених (С.В. Лур'є, Т.Г. Стефаненко), саме константні образи-
уявлення є дотичними до етичної сфери (як, наприклад, уявлення про джерела 
добра і зла, їхнє протистояння, шляхи та способи перемоги добра над злом), що 
відображає ієрархічно впорядкована сукупність ідеологем, які в рамках різних 
культур набувають різного змістового наповнення і значимості, формуючи 
центральну зону та периферію ментальності етносу. Відтак, "тип культури детер-
мінується тим, у який спосіб упорядковуються в... ціннісну шкалу ці одиниці ме-
нтальності (ідеологеми), що, у свою чергу, визначається їх змістовно-
аксіологічним наповненням. Домінантні риси етнічного світобачення, відбиті в 
них, можна вважати змістовним планом феномена етнічної ментальності, який, як 
видається, і формує той чи інший тип культури" [Голубовська 2009, 55]. 

Відтак, концептуальний аналіз відсилає нас до знань про світ, закодованих в ет-
нічній свідомості та сформованих конкретною культурою, до культурно детерміно-
ваних домінант, характерних для певної етнічної ментальності.  

На нашу думку, найбільш адекватна і чітка поетапна методологія опису та ви-
вчення етичних концептів була розроблена в рамках когнітивної лінгвістики, 
напряму в мовознавсті, що розглядає мовні форми під кутом зору відображення 
ними певного бачення світу людиною та способів концептуалізації об'єктивної 
реальності в мові. Саме лінгвокогнітивний аналіз дає змогу, спираючись на мо-
вні факти та лінгвістичні методи, вичленувати потрібну нам когнітивну та куль-
турологічну інформацію, що різносторонньо характеризує обрані для досліджен-
ня концепти. Мета такого підходу – вивчення значень всіх слів та виразів, що об'-
єктивують концепти в національній мові, а також систематизація тих одиниць мо-
вної системи, що репрезентують зазначені імена етичних понять. Інформацію 
культурологічного характеру забезпечує вивчення семантичної структури слів – 
репрезентантів етичних концептів, їхньої парадигматики, синтагматики та етимо-
логії, дериваційної сітки даних понять, урахування частоти реалізації ключових 
слів-експлікаторів концептів.  
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Таким чином, виділяємо наступні етапи опису етичних концептів через аналіз 
мовних даних: 1) визначення ключового слова, що представляє даний концепт у 
мові, тобто базових мовних його репрезентацій; 2) побудова та аналіз семантеми 
ключового слова, що вербалізує концепт у мовних формах (тобто аналіз семантич-
них дефініцій у словниках різних типів); 3) аналіз лексичної сполучуваності клю-
чового слова з метою встановлення найважливіших ознак досліджуваного концеп-
ту; 4) вивчення багатозначності слова в історичному діахронному вимірі (тобто у 
процесі її розвитку, появи нових конотацій), а також аналіз черговості виникнення 
нових значень (дозволяє вичленувати ті риси концептів, які визначають даний роз-
виток); 5) побудова лексико-фразеологічного поля ключового слова; 6) формування 
дериваційного та лексико-граматичного полів концепту; 7) застосування експери-
ментальних методик (наприклад, психолінгвістичних методів дослідження); 8) ана-
ліз паремій та афоризмів.  

Відтак, чим більше із вище зазначених методів та прийомів отримають застосу-
вання у зіставному дослідженні імен етичних уявлень, тим більше базових концеп-
туальних ознак буде виявлено і тим ближчою до істини буде побудована нами кон-
цептуальна модель. Водночас варто зауважити, що будь-яке уявлення про зміст 
концепту у свідомості носіїв мови, отримане внаслідок аналізу всієї сукупності мо-
вних засобів його вираження і контекстів, що розкривають його змістове наповнен-
ня, не можна вважати повним, оскільки концепт – результат насамперед індивідуа-
льного пізнання, узагальнення, категоризації, зафіксований колективним несвідо-
мим. Відтак, жоден лінгвістичний аналіз не може повністю виявити та зафіксувати 
абсолютно всі засоби мовної та мовленнєвої репрезентації концептів.  

Результатом такого дослідження повинна стати "інтерпретація отриманих лін-
гвістичних результатів, яка передбачає моделювання структури концепту за ре-
зультатами опису засобів його мовної інтерпретації" [Рудакова 2004, 68], фактів 
мовної свідомості, виявлених різними лінгвістичними та психолінгвістичними 
методами. Результатом аналізу отриманого матеріалу має бути опис структури 
концепту, тобто ядерно-периферійного упорядкування відповідних семантичних 
шарів та ознак, сукупності концептуальних стереотипів, образів, своєрідно інтер-
претованих свідомістю народу. 

Таким чином, лінгвокультурні концепти (зокрема, етичні), з одного боку, роз-
глядаються як результат пізнавальної діяльності індивідуума та суспільства у про-
цесі формування базових морально-ціннісних настанов у свідомості етносу, а, від-
так, і морального кодексу, який регламентує всі сфери його життєдіяльності; з ін-
шого ж боку, це етнокультурне, структурно-смислове утворення, вербалізоване у 
лексичних, фразеологічних та паремійних одиницях, що, окрім базового поняття, 
містить образ та оцінку. Сама ж сукупність вербальних засобів становить план ви-
раження відповідного лексико-семантичного поля, побудованого навколо ядра, 
представленого понятійною складовою (іменем концепту), що співвідноситься із 
сигніфікативним полем, асоціативно-образною (співвідноситься із метафоричним 
полем) та ціннісною (репрезентована інтерпретаційним полем) складовою.  
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Статья является попыткой разработать теоретико-методологическую базу лингвистического 
исследования сферы морально-ценностных убеждений, установок и представлений (этических кон-
цептов), а также наметить основные подходы и пути выделения специфических особенностей эт-
нического менталитета, ценностных ориентиров народа на фоне универсальных этических знаний 
человеческого сообщества. 

Ключевые слова: этические концепты, сопоставительный метод, изоморфизм, алломорфизм, 
метаязык, эталон сравнения. 

 
The article is an attempt of elaboration of theoretical and methodological basis of linguistic research in 

the sphere of morally valued persuasions, directives and notions (ethics concepts). Main ways and 
approaches to defining specific features of ethnic mentality, moral principles of peoples are determined on 
the background оf universal ethics knowledge of human community. 

Key words: ethics concepts, comparative method, isomorphism, allomorphism, meta-language, standard 
of comparison. 
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Статтю присвячено розгляду текстів масової інформації крізь призму понять та підходів когні-

тивно-прагматичної мовознавчої парадигми, яка останнім часом домінує у сучасній лінгвістиці. 
Ключові слова: ідеологічні компоненти, інтерпретація, інформаційна картина світу, когнітивно-

прагматичний підхід, культуроспецифічні компоненти, мовна картина світу. 
 
Актуальність даної статті визначається тим, що тексти масової інформації на 

сьогоднішній день є однією з найпоширеніших форм існування мови і становлять 
особливий інтерес для дослідження з точки зору взаємодії національних культур у 
світовому інформаційному просторі. Велику увагу дослідників привертають до се-
бе китайські ЗМІ. "Культура каждого народа индивидуальна", – відзначав академік 
В.М. Алексєєв. Це повністю відноситься до ЗМІ Китаю, які розвиваються у відпо-
відності з національними традиціями. Новизна дослідження обумовлена спробою 
застосувати метод когнітивно-прагматичного аналізу для вивчення китайськомов-
них текстів масової інформації. Об'єктом дослідження виступають переклади ки-
тайськомовних публіцистичних статей, що містять культуро-специфічну інформа-
цію. Предметом дослідження є мовні одиниці, в яких містяться ідеологічні та куль-
турні цінності мовного колективу. 

Чим саме є медіатекст на фоні загальної картини світу? Це уривок реальності, ли-
ше її фрагмент. Тому для отримання більш об'ємного та максимально наближеного 
до реальності зображення того чи іншого предмета дійсності необхідно не лише де-
тально вивчити його внутрішню будову та окремі компоненти, але й уявити їх у русі, 
в дії, в природніх функціональних зв'язках із навколишнім світом. Саме це дозволя-
ють зробити методи когнітивної лінгвістики при вивченні явищ людської мови. Мова 
як живий організм, її рівні та окремі компоненти розглядаються не як статична сис-
тема, іманентно, а в динаміці, у зв'язку з багатьма факторами, які знаходяться за ме-
жами мовної дійсності. Вони впливають як на створення мовних одиниць і послідов-
ностей, так і на їхнє функціонування та сприйняття [Рогозина 2003: 57]. 

Когнітивно-прагматичний підхід, який базується на вивченні концептуальної 
сторони текстів масової інформації та спрямований на дослідження співвідношення 
реальної дійсності та її медіарепрезентацій, дозволяє виявити мовні засоби, призна-
чені для регулювання відносин між адресантом і адресатом у процесі комунікації, а 
також для впливу на інтелектуальну й емоційну сферу адресата та, як наслідок, на 
спосіб дій адресата. 

Медіатекст містить в собі вербальні та невербальні компоненти та займає пози-
цію посередника між індивідом і реальністю, яка представлена медіатекстом. Ця 
реальність, будучи репрезентованою, набуває статусу медіареальності, яка в свою 
чергу, є продуктом когнітивної діяльності індивіда, яка полягає у конструюванні 
смислів відповідно до його (індивіда) прагматичної орієнтації.  
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Когнітивний підхід дозволяє зробити акцент на вивченні складних процесів, по-
в'язаних із використанням мови для передачі та обробки інформацї, для організації 
знання та побудови уявлень про навколишній світ. Останнім часом увагу дослідників 
дедалі частіше привертають питання побудови мовної картини світу, а також пов'я-
зані з ними проблеми категоризації та концептуалізації. Категоризація та концептуа-
лізація – це процеси, які регулюють осмислення нової інформації. З їхньою допомо-
гою "відбувається когнітивне освоєння реальності: людина структуризує, впорядко-
вує знання про себе та навколишній світ, організовує об'єм інформації, який постійно 
збільшується, у вигляді концептів і категорій" [Добросклонская 2008, 119].  

У центрі уваги вчених, які працюють у рамках когнітивно-прагматичного підхо-
ду до осмислення мови й мовлення стають такі важливі для розуміння інформацій-
них процесів питання, як інтерпретаційні властивості медіатекстів, їхня роль в по-
будові інформаційної картини світу, ідеологічні та культуро-специфічні фактори, 
які впливають на породження та сприйняття текстів масової інформації. 

Концепція інформаційної картини світу тісно пов'язана з мовною картиною сві-
ту, яка може одержати таку дефініцію: "виражене засобами певної мови світовід-
чуття і світорозуміння мови етносу, вербалізована інтерпретація мовним соціумом 
навколишнього світу і себе самого в цьому світі" [Голубовська 2004, 29]. 

Коло мовних маніфестацій картини світу надзвичайно велике: в мові міститься 
багата інформація про систему цінностей того чи іншого народу, про національно-
культурну специфіку уявлень того чи іншого етносу. Особлива роль тут належить 
семантичному шару, в якому як експліцитно, так й імпліцитно містяться вказівки 
на смислові та ціннісні параметри моделі світу, закарбовані особливості бачення 
світу тим чи іншим народом. Саме в слові, в його структурних та лексико-
фразологічних зв'язках акумулюються особливості світосприйняття, життєвих цін-
ностей, історичного досвіду та генетичної пам'яті того чи іншого мовного колекти-
ву [Добросклонская 2008, 124]. 

Так, наприклад, характерним відбитком китайського світосприйняття, який набу-
ває текстового відтворення, можна назвати вживання нумерологічних одиниць (ну-
мерологем). Нумерологеми – дейктичні одиниці, які відсилають в компресовано-
цифровій формі до окремого прецеденту, визначеного поля подій, оцінок і фактів 
[Сорокин 1998, 27]. Вони складаються з числа та "денотату", на який воно вказує. На 
думку Сорокіна Ю.А., нумерологеми вказують на сліди міфологічного мислен-
ня/свідомості, для якого число є початковою "істотою". Число підноситься до неза-
лежного буття та незалежної сили. При перекладі вони, як правило, повинні супрово-
джуватися відповідними поясненнями, призначеними для широкої міжнародної ау-
диторії. Наприклад, в одній газетній статті, де мова йде про події "5 липня" в Урумчі, 
що призвели до серйозних насильницьких злочинів та актів вандалізму, вживається 
нумерологема "三股势力" "три сили". 我们有理由要求这些国家立即停止对包括 "东突" 
实力在内的 "三股势力" 任何形式的资助和支持, 停止对中国内政的任何形式的干部。 "Ми маємо 
всі підстави вимагати від цих країн негайно припинити надання фінансової допо-
моги та підтримки в будь-якій формі "трьом силам", в тому числі і "Східному Тур-
кестанові", з метою зупинити будь-які форми втручання у внутрішні справи Ки-
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таю". Але перекладач не робить ніяких пояснень щодо цієї нумерологеми. Під 
"трьома силами" в китайському лінгвокультурному ареалі розуміють "три сили зла" 
(тероризм, сепаратизм та екстримізм). Це поняття набуло чинності та увійшло в 
міжнародну практику в червні 2001 року, коли було створено Шанхайську органі-
зацію співробітництва для боротьби з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом. 
Таким чином завдяки відсутності пояснення щодо нумерологеми з боку переклада-
ча та відсутності "фонового знання" у реципієнта повністю втрачається розуміння 
значення даної нумерологеми.  

Оскільки тексти масової інформації за своєю природою є глибоко ідеологізова-
ними, то в центрі уваги когнітивно-прагматичного підходу стоїть виявлення та ви-
вчення ідеологічно навантажених компонентів медіатексту.  

Реалізація ідеологічної функції тісно пов'язана з формуючою властивістю текс-
тів масової інформації, оскільки вона основана на здатності мас-медіа впливати на 
суспільну та індивідуальну свідомість за допомогою ідеологічно маркованих кон-
цептів та інтерпретацій, що відображають визначені системи цінностей та відносин, 
властивих тому чи іншому суспільству або соціальній групі. 

Аналіз ідеологічних компонентів текстів масової інформації пов'язаний із таки-
ми важливими з точки зору когнітивного підходу поняттями, як ідеологічна мода-
льність та інтерпретація подій. Поняття "інтерпретація" є одним із ключових для 
когнітивної науки та визначається як "когнітивний процес і одночасно результат у 
встановленні смислу мовних чи немовних дій" [Краткий словарь когнитивных тер-
минов 1996, 31]. З погляду комунікаційної моделі, інтерпретація – це двосторонній 
процес, в якому діють як адресант, так і адресат повідомлення; до того ж з боку ад-
ресанта – це процес створення та оформлення смислу, а з боку адресата – це процес 
розпізнання смислу. Результатом є конкретне відтворення даного смислу в конкре-
тній формі. Так, інтерпретація передбачає деяку свободу в тлумаченні смислу, межі 
якої залежать від свідомості індивіда, яку можна розглянути як своєрідний фільтр, 
як єдність трьох сторін: сукупність уявлень та вражень щодо реальної дійсності, в 
якій цей індивід існує – світ реальності; сукупність соціокультурних зразків, тобто 
його ціннісних уявлень (ідеали, етичні, естетичні та інші цінності) – світ культури; 
сукупність знань, якими володіє індивід і за допомогою яких він пояснює все, що 
відбувається навколо нього – світ знань. 

Варто також зазначити, що між інтерпретатором, в ролі якого виступає читач в 
єдності його соціальних, психологічних і семіотичних характеристик, та текстом ма-
сової інформації, який виступає в значенні об'єкта сприйняття та розуміння, існують 
досить складні відносини, які можна описати за допомогою поняття "дистанція" 
[Дзялошинский 2003, 36]. Довжина цієї дистанції визначається величиною відмінно-
стей соціальних, соціокультурних, лінгвокультрних та психологічних параметрів те-
ксту і читача. Набір цих параметрів можна визначити як "інтерпретаційне поле". 

Інтерпретаційні властивості медіатекстів виступають в якості основи для виді-
лення категорії ідеологічної модальності. Термін "ідеологічна модальність" перед-
бачає експліцитне уявлення про всі ідеологічні компоненти, які присутні в текстах 
масової інформації та виражені як лінгвістичними засобами, так і за допомогою 



Studia Linguistica. Випуск 4/2010 

 

 548

особливих медіатехнологій. Ідеологічна модальність надає тексту масової інформа-
ції визначене ідеологічне забарвлення, яке відповідає тій чи іншій системі ціннос-
тей та соціально-політичним поглядам.  

Поряд із картиною світу та ідеологією суттєве значення для вивчення текстів 
масової інформації в когнітивно-прагматичному аспекті має концепція культури. Її 
застосування щодо текстів масової інформації предбачає дослідження питань, по-
в'язаних із взаємодією культури і мови, культури і тексту, а також лінгвістичних 
засобів передачі культуроспецифічної інформації.  

В умовах сучасної культури, яку А. Моль позначає поняттям "мозаїчна культу-
ра", знання людини формуються з розрізнених уривків, представлених текстами 
масової інформації, які репрезентують навколишній світ. Тобто знання формуються 
переважно не системою освіти, а засобами масової інформації. 

Важливу роль у вивченні механізму текстового відтворення культури відіграє 
поняття культуро-специфічності. Зміст поняття культуро-специфічності охоплює 
всі способи вираження національно-культурної специфіки світосприйняття, спосо-
би її кодування в медіатекстах. 

Аналіз теоретичних джерел дозволяє виділити такі рівні культурологічного кон-
тексту в текстах масової інформації: 

 денотативний, коли культуро-специфічна інформація виражена в прямій екс-
пліцитній формі; 

 конотативний, на якому культуро-специфічна інформація міститься в експре-
сивно-емоціонально-оціночних конотаціях; 

 метафоричний, який об'єднує культуро-специфічні елементи, які відображені 
в метафорах, порівняннях, образах, властивих тому чи іншому мовному колективу.  

Розглянемо кожен з цих рівнів детальніше. 
Денотативний культурологічний контекст найбільш простий для розуміння та 

спричинює найменші втрати в асоціативному фоні в іншомовного читача при його 
сприйнятті. Він представлений словами та словосполученнями, що позначають ре-
алії, властиві тій чи іншій культурі. Насиченість культуро-специфічними одиниця-
ми такого роду є суттєвою ознакою текстів масової інформації, які в силу своєї ві-
дображаючої здатності безпосередньо співвідносяться з подіями поточного життя. 
Як правило, культуро-специфічні одиниці цього рівня пояснюються в лінгвокуль-
турних словниках, складаючи основу базового знання про життя того чи іншого 
народу. Наприклад, Всесвітній уйгурський конгрес, рух за "незалежність Сінь Цзя-
на", проблема Східного Туркестану та ін. 

Рівень конотативного контексту передбачає, що культуро-специфічні компонен-
ти містяться не в денотативному, а в конотативному значенні слова. Культуро-
специфічні одиниці конотативного рівня часто означають загальні для різних куль-
тур предмети і поняття. Однак неспіввпадіння семантичних меж поняття, наявність 
культуро-специфічної конотації миттєво проявляється при перекладі на іншу мову, 
де вони можуть бути передані лише нейтральними компонентами. Як наслідок, це 
веде до втрати експресивно-емоціонально-оціночної конотації. Наприклад, про од-
ного сміливого поліцейського в газетній статті було сказано, що він 
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为抓捕罪犯干预拼命 "虎将" "є хоробрим воїном, який, не шкодуючи свого життя, смі-
ливо вступає в бійку із злочинцямя та ловить їх" [Щичко 2004, 77]. Ху цзян (досл.: 
"тигр-генерал") має яскраво виражений емоційний відтінок, і заміна його в україн-
ському перекладі на "хоробрий воїн" безпосередньо веде до втрати цього відтінку. 
Взагалі, експресивні слова з компонентом, що позначає тварин, в китайській мові 
доволі поширені, вони утворюють цілий ряд фразеологізмів. 

Найбільш складний рівень для розуміння культурологічного контексту – мета-
форичний. Метафоричний контекст об'єднує культуро-специфічні одиниці, запози-
чені з текстів, що стали невід'ємною частиною національної культури. Це цитати з 
літературних творів, фільмів, вислови відомих людей, алюзії, прислів'я, приказки 
тощо. Тобто все те, що складає текстове вираження національної культури. Напри-
клад, в одній китайській газетній статті, де йдеться про боротьбу з розповсюджува-
чами підробних ліків, використовується алюзія на широко відомий китайській ау-
диторії твір "Річкові заводі". Алюзія – це натяк на певний історичний, етнографіч-
ний, літературний або культурний факт, який вважається добре відомим цільовій 
аудиторії. Асоціативні ланцюжки, які утворюються алюзіями, залежать від ерудо-
ваності та інтелектуальності читача, тобто його фонових знань. У даному прикладі 
її дослівний переклад українською мовою стає неможливим, оскільки алюзія ви-
ступає основою для гри слів. Керівник однієї фірми, що виробляє ліцензійні апара-
ти, так висловився про порушників: 最近我们头疼的是 "李鬼冒充李逵". "Найбільший 
головний біль нам завдає те, що шахраї видають себе за чесних людей" (Лігуй мао-
чун ЛіКуй досл.: "чорт на ім'я Лі прикидається Лі Куєм"). 李逵 Лі Куй – це персонаж 
роману "Річкові заводі", який відрізнявся простим і грубуватим норовом, був дуже 
запальним, проте боровся за справедливість і любив людей. Зараз він є символом 
прямої, сміливої, але гарячої людини. Гра слів тут побудована на співзвуччі 李鬼 Лі 
Гуй і 李逵 Лі Куй. 鬼 Гуй "чорт; диявол" як вільна морфема-слово може приєднува-
тися до інших слів для передачі негативного відтінку.  

Основною особливістю культуро-сецифічних одиниць метафоричного рівня є зда-
тність передавати основну ідею та головний зміст в яскраво вираженій формі націо-
нально-культурного мовного явища, яке має, як правило, прецедентний характер. 

Когнітивно-прагматичний підхід дозволяє зробити висновок про те, що вибір 
культуро-специфічних одиниць в текстах масової інформації (призначених для 
внутрішнього користування, які завдяки всесвітній глобалізації та міжмовній кому-
нікації стають доступними для широкої інтернаціональної аудиторії читачів) обу-
мовлений не лише природними інформаційними потребами, але й в значній мірі 
особливостями національного світосприйняття, ідеологічними установками, а та-
кож стійкими уявленнями та стереотипами, що склалися у колективній свідомості 
внутрішньої аудиторії. 

 
Статья посвящена рассмотрению текстов массовой информации сквозь призму понятий и по-

дходов когнитивно-прагматической парадигмы языкознания, которая в последнее время доминирует 
в современной лингвистике.  

Ключевые слова: идеологические компоненты, интерпретация, информационная картина мира, 
когнитивно-прагматический подход, культуроспецифические компоненты, языковая картина мира. 
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The article is devoted to the analysis of mass media texts through notions and approaches of cognitive 
pragmatic linguistic paradigm, which dominates in modern linguistics and language studies in recent years. 

Key words: ideological components, interpretation, information world model, cognitive pragmatic 
approach, cultural components, language world model. 
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