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І. ЗАСАДИ І ПРОБЛЕМИ ЕТНОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ 
СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

УДК 811.161.2’373.7                                             Мирослава Баган (Київ)

ПРАГМАТИКА ЗАПЕРЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ 
ПАРЕМІЯХ

У статті проаналізовано прагматичні та психологічні передумови вико-
ристання заперечення в побудові українських паремій, cхарактеризовано функ-
ціональні типи таких паремій.

Ключові слова: заперечення, паремії, прагматика, негативна оцінка, психо-
логічний захист. 

Прагматичні особливості заперечення неодноразово привертали 
увагу мовознавців. Проте їх цікавили здебільшого функції заперечних 
одиниць в усному діалогічному мовленні [2; 9] або в художньому дис-
курсі [4; 8]. Мета цієї статті – з’ясувати прагматичні та психологічні 
передумови використання заперечення в побудові українських паре-
мій. Прагнучи зробити їх максимально ефективними, народ віками від-
бирав для них найвлучніші, найоптимальніші граматичні конструкції. 
Прислів’я й приказки відбивають не лише смаки, цінності та моральні 
принципи народу, а й його улюблені мисленнєво-мовленнєві стратегії, 
визначальні психо-емоційні настанови. На нашу думку, формулювання 
паремій через заперечення не випадкове, а цілеспрямоване, прагматич-
но й психологічно зумовлене явище. Його вивчення посприяє уточнен-
ню відомостей про роль заперечення в соціальній діяльності людини та 
про специфіку українського світосприймання.  

Об’єктом дослідження послужили паремії, які незалежно від наявнос-
ті чи відсутності в них граматичних показників заперечення виражають 
певне заперечне судження чи реалізують якусь заперечну реакцію мовця. 

За нашими спостереженнями, українські прислів’я й приказки до-
сить часто ґрунтуються на логіко-психологічному акті заперечення. За 
прагматичним спрямуванням виділяємо 4 їх різновиди: 1) констатуваль-
ні; 2) настановчо-регулятивні; 3) характеризаційно-оцінні та 4) паремії 
захисної реакції. У цій класифікації ми враховували основне функціо-
нальне навантаження паремій із запереченням, усвідомлюючи, що вони 
можуть реалізувати декілька настанов одночасно.

Найчисленнішу групу становлять констатувальні заперечні паремії, 
які у формі заперечних речень відображають народні уявлення про за-
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кономірності світобудови та людських взаємин, пор.: Двічі весна не бува 
(Номис, 279); У вмілого руки не болять (НСЯЗ, 32); Ситий голодному 
не товариш (НСЯЗ, 109). Характерно, що засоби мови дозволяють ви-
словити подібні узагальнення й за допомогою стверджувальних речень 
(пор.: Двічі весна не бува (Номис, 279) та Весна раз красна (Номис, 279), 
проте заперечна конструкція надає висловленню більш драматичного, 
полемічного звучання. Мовець ніби наперед відкидає можливі хибні 
припущення, що весна може тривати довго, час може зупинитися, а си-
тий товаришувати з голодним. 

Прислів’я, що оформлені за допомогою буттєвих заперечних речень, 
часто містять компаративний компонент, пор.: Нема в світі над Бога 
(Номис, 39); Нема в світі, як родина (Номис, 414); Нема у світі цві-
ту цвітнішого над маківочки, нема ж і роду ріднішого над матіночки 
(НСЯЗ, 48). Такі конструкції засвідчують ціннісні пріоритети народу, а 
заперечна форма допомагає виразити їх більш переконливо: відкидаючи 
інші варіанти, вона акцентує на зваженості, „перевіреності” зробленого 
узагальнення. 

Характерно, що заперечні констатувальні паремії можуть ґрунтува-
тися на  кількох взаємопов’язаних заперечних актах, кожен з яких на-
буває окремого граматичного вираження, пор.: Без Бога ні до порога 
(Номис, 39); Без охоти нема роботи (НСЯЗ, 33); Без підпалу и дрова не 
горять (Номис, 161). Обидва заперечення зберігають своє пряме при-
значення і разом передають складне співвідношення кількох заперечних 
суджень, пор.: Без охоти нема роботи → Якщо хтось не охочий працю-
вати – щось не буде зроблено; Без підпалу и дрова не горять → Дрова 
не горять, якщо їх не підпалити, відповідно, Щось не відбувається, 
якщо його не провокувати. Безперечно, що конденсація кількох запере-
чних структур у межах формально простого речення ускладнює його 
сприйняття. Водночас це сприяє більш полемізованому, драматизовано-
му вираженню певного причиново-наслідкового зв’язку. 

На окрему увагу заслуговують констатувальні паремії, побудовані на 
дезідентифікації певних понять, пор.: Вік прожити – не поле перейти 
(НСЯЗ, 42); Слово – не горобець, вилетить – не піймаєш (НСЯЗ, 36); 
Час не віл, його не налигаєш! (НСЯЗ, 33); Горілка не дівка, а мачуха не 
мати (Номис, 416); Гаман не свято, трясця не хвороба (Номис, 263). 
Російська дослідниця паремій Т.Г. Бочина, спираючись на спостережен-
ня О.О. Потебні, зауважує, що такі паремії відображають відмову на-
роду від певних застарілих стереотипів [3, 119]. Наприклад, прислів’я 
Вік прожити – не поле перейти відображає давнє архетипне уявлення 
про життя як перехід через поле. Поняття, що зазнають розподібнен-
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ня в українських пареміях, справді часто семантично чи асоціативно 
пов’язані між собою (пор.: мати й мачуха, гаманець і свято). Не випад-
ково існують паралельні паремії, в одній з яких стверджується зв’язок 
між певними поняттями, а в іншій він заперечується, пор: Горілка, як та 
дівка – хоч кого підведе (Номис, 505); Горілка не дівка, не треба її цілу-
вати (Номис, 505). Тому концепція, згідно з якою формування запере-
чних паремій дезідентифікаційного типу пов’язане з розширенням люд-
ського світогляду й відмовою від певних стереотипних уявлень, вида-
ється цілком переконливою. Водночас припускаємо, що деякі прислів’я 
пізнішого походження виникли унаслідок штучного зближення понять 
для ілюстрації певного спостереження, пор.: Пиво не диво: диво добриє 
люде (Номис, 331). Тобто дезідентифікаційні конструкції, що спочатку 
спеціалізувалися на безпосередньому спростуванні застарілих аналогій, 
з часом усталилися як продуктивні когнітивні моделі афористичного 
витлумачення специфічних функціональних властивостей предметів та 
осіб в українському фольклорі. Завдяки когнітивному механізму роз-
межування вони вигідно вирізняються на тлі інших паремій відтінком 
евристичного і водночас ґрунтовного, виробленого віками узагальнення.

Заперечення певної ознаки у прислів’ях часто поєднано зі ствер-
дженням якоїсь альтернативи, унаслідок чого сформувалися двочленні 
паремії з протиставними відношеннями між структурними частинами, 
пор.: Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже (НСЯЗ, 
35); Не в тім сила, що кобила сива, а як вона везе (НСЯЗ, 44); Не пером 
пишуть, а умом (НСЯЗ, 27). Як влучно зазначає Т.Г. Бочина, побудовані 
на контрасті прислів’я виступають своєрідним резюме „діахронічного 
діалогу, згорнутого в риторичний монолог, відображенням нового витку 
у пізнанні світу й відмови від штампів і стереотипів” [3, 109].

Настановчо-регулятивні заперечні прислів’я спрямовані на відвер-
нення сприймачів від виконання певних дій. Заперечення стосується 
основного структурного компонента, вираженого здебільшого формою 
наказового способу. Деякі паремії прямо передають якусь конкретну за-
перечну настанову, пор.: Не роби комусь, що тобі не мило (НСЯЗ, 43); 
Не учися розуму до старості, але до смерті (НСЯЗ, 27); До Миколи не 
сій гречки й не стрижи овечки (НСЯЗ, 21). Проте значно поширеніше 
в пареміях образне втілення заперечної рекомендації, пор.: Не роби з 
писка халяву (НСЯЗ, 37); Не хапайсь поперед батька в пекло (Номис, 
266); Не діли шкуру невбитого ведмедя (НСЯЗ, 44); Не криви писка коло 
чужої миски (НСЯЗ, 40); Не сунь носа до чужого проса  (Номис, 427)

Характерно, що фахівці з нейролінгвістичного програмування вва-
жають вираження настанов за допомогою заперечення неефективним, 
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оскільки людська підсвідомість не сприймає заперечення й передусім 
фіксує те, що стоїть за негатором [1, 107; 6, 16]. Тому заперечні волеви-
явлення можуть мати протилежний ефект. Проте в пареміях заперечні 
імперативи досить поширені. Давня традиція вживання, вироблена ві-
ками формула у поєднанні з дотепним образним втіленням роблять па-
ремійні заперечні рекомендації досить дієвими й авторитетними. Деякі 
з них містять додаткове пояснення, чому не слід виконувати певних дій, 
пор.: Не плюй в криницю, знадобиться води напиться (НСЯЗ, 43); Не 
позичай, бо злий обичай: як віддає, то ще й лає (НСЯЗ, 43); Не розхитуй 
човна, бо вивернешся (НСЯЗ, 44).

Кількісно великою є й третя група характеризаційно-оцінних запере-
чних паремій. Здебільшого це негативно-оцінні прислів’я й приказки, за 
допомогою яких висміюють нетипові ситуації, негативні риси характеру 
людей, їх негідну поведінку тощо. Заперечна форма мислення зручна 
для викриття різних відхилень, оскільки увиразнює їх невідповідність 
народним нормам поведінки. Психологічно заперечення сигналізує про 
неприйняття висміюваних явищ, відмежування від них. 

Варто зауважити, що в характеризаційно-оцінних прислів’ях запере-
чення лише зрідка має граматичне вираження. Ймовірно, це можна по-
яснити тим, що для якомога дошкульнішої негативної характеристики 
когось або чогось мовці вдаються до непрямих, емоційно й експресивно 
маркованих засобів заперечення. Зокрема, дуже часто заперечення випли-
ває із протиставлення частин прислів’я. Передусім вони контрастують 
семантично, а протиставні сполучники лише увиразнюють їхню зміс-
тову суперечність. Протиставлення забезпечує некатегоричне, але дуже 
дошкульне викриття невідповідностей людського характеру та поведін-
ки, пор.: Шия з намистом, а голова зі свистом (НСЯЗ, 72); Сила воляча, 
а розум курячий (НСЯЗ, 72); На роботі умліває, а біля миски упріває 
(НСЯЗ, 82); З неба зірки хватає, а під носом не бачить (НСЯЗ, 88).

Поширені в українському паремійному фонді й прислів’я, які спо-
собом протиставлення поведінки двох суб’єктів заперечують наявність 
згоди між кимсь, пор.: Ти йому – „стрижене”, а він тобі – „голене” 
(НСЯЗ, 75); Ти йому – „гарбузи”, а він тобі – „луб’я”! (НСЯЗ, 75); Ти 
йому про образи, а він тобі про гарбузи (НСЯЗ, 75); Ти йому про діло, а 
він тобі про козу білу (НСЯЗ, 75).

Особливо дотепно й дошкульно передають заперечний зміст іроніч-
ні прислів’я. Здебільшого вони мають несиметричну структуру, перша 
частина якої чітко характеризує когось або щось, тоді як друга – яскра-
во й наочно відтворює певні обставини, що розвінчують первинне ви-
значення, пор.: Командує, як свиня мішком (НСЯЗ, 74); Господиня: три 
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городи – одна диня (НСЯЗ, 88); Противна, як старцеві гривня  (Номис, 
244); Скучає, як пес за києм (Номис, 244); Прямий, як свинячий хвіст 
(Номис, 323). 

Продуктивним засобом експресивного заперечення в характериза-
ційно-оцінних пареміях виступають риторичні питання. Вони спеціа-
лізуються на  ненав’язливому, але дотепному викритті невідповідності 
суб’єктів порівняння або нездатності кого-небудь виконати певну дію, 
пор.: Куди кумові до коровая! (Номис, 261); Де Крим, де Рим, а де попова 
груша (НСЯЗ, 71); Де вже нашому теляті та вовка піймати (НСЯЗ, 88).

На окрему увагу заслуговують характеризаційно-оцінні паремії, що 
вказують на суперечливість чи незрозумілість кого- / чого-небудь шля-
хом відкидання кількох альтернативних визначень за допомогою частки 
ні. В українській мові вона здавна спеціалізується на вираженні запе-
речно-єднальних відношень, унаслідок чого виступає зручним засобом 
підсиленого заперечення чого-небудь. Зокрема, заперечення кількох се-
мантично близьких понять допомагає наголосити на повній відсутності 
якоїсь ознаки, пор.: Ні юшки, ні петрушки (Номис, 345);  Ні слуху, ні 
духу (Номис, 122);  Ні світ, ні зоря (Номис, 351); А ні з плечей, а ні з 
очей (непоказний) (Номис, 380); Ні кує, ні меле (Номис, 345). Запере-
чення кількох протилежних понять інтенсифікує значення безвихіднос-
ті ситуації, неможливості щось змінити, пор.:  Ні позад себе, ні поперед 
себе  (Номис, 266); Ні тпру, ні ну (Номис, 345); Ні ножа, ні образа – ні 
зарізацьця, ні помолицьця (Номис, 106). 

З іншого боку, послідовне заперечення кількох семантично близьких 
понять є зручним для передавання невизначеності, незрозумілості чо-
го-небудь, пор.: Ні в тин, ні в ворота (НСЯЗ, 87); Ні в кут, ні в двері 
(Номис, 346); Ні пес, ні баран (Номис, 345); Ні риба, ні м’ясо – і в раки 
не годиться  (НСЯЗ, 86); Ні швець, ні жнець, ні на дуду грець (НСЯЗ, 
88); От що вийшло: ні тарантас, ні дишло (НСЯЗ, 86). Паремії, по-
будовані на основі подвійного відкидання ознаки за допомогою частки 
ні, дуже продуктивні в українському фольклорі. Ймовірно, цьому по-
сприяла простота їхньої когнітивної структури й широкі можливості її 
дотепного лексичного наповнення. 

Четверта група заперечних паремій спеціалізується на забезпеченні 
психологічного захисту мовця. У психології це поняття означає специ-
фічні „маневри”, до яких вдається людина, щоб позбутися хворобли-
вого емоційного матеріалу, зберегти самооцінку, не втратити почуття 
раціональної поведінки [5, 35]. Заперечні прислів’я й приказки часто 
засвідчують намагання мовця витіснити зі свого мікросвіту щось не-
бажане, шкідливе для психологічної рівноваги. Наприклад, ідіоми Ні 
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вроку (Номис, 56); Не при хаті згадуючи (Номис, 374); Не до нас рівня-
ючи (Номис, 374); Не дай, Господи! (Номис, 375) вказують на бажання 
українців уберегти себе, своє житло, родину від ворожих сил. Якщо ра-
ніше ці коротенькі примовляння мали магічно-практичний характер, то 
на сьогодні їх вживають за традицією. Проте вважаємо, що важливим 
психологічним підґрунтям збереження й широкого використання цих 
ідіом у мовленнєвій практиці сучасних українців послужило й часткове 
збереження ними давнього міфічного світосприйняття, віри в допомогу 
надприродних сил, і певна невольовитість українського характеру, що 
вилилася в потребу додаткового словесного оберігання себе від можли-
вих недоброзичливців.

Відмежування мовця, його небажання мати стосунок до чогось ши-
роко засвідчують не лише давні магічні формули, але й пізніше утворені 
українські паремії, пор.: Моє діло теляче: наївся і в хлів (НСЯЗ, 67); Моє 
діло мірошницьке: запустив та й мовчи (НСЯЗ, 67); Моя хата скраю 
(НСЯЗ, 67). Широке вживання таких паремій часто пов’язують з типо-
вим для українців стилем „притаєного існування”, „звуженням сфери 
життєвих контактів зі світом” [7, 53]. Деякі паремії, особливо ті, що по-
будовані на основі допустово-протиставних відношень, справді вказу-
ють на абсолютну байдужість мовця до можливого розвитку подій, пор.: 
Моє діло півняче: проспівав, а там хоч і не розвидняйсь (НСЯЗ, 67); Хоч 
вовк траву їж (НСЯЗ, 67); Мені аби місяць світив, а зорі як хочуть 
(НСЯЗ, 67); А що ви мені? Ні сіль, ні гречка! (Номис, 232); И знать не 
знаю, и відать не відаю (Номис, 313); И чуть не чув, и бачить не бачив 
(Номис, 313). Проте пояснювати вживання цих паремій лише пасивніс-
тю та притаєністю українців, на нашу думку, занадто категорично. Адже 
вони можуть означати й їхнє небажання втручатися в чужі справи, демо-
кратичне й незаангажоване ставлення до конфліктної ситуації, пор.: Не 
наш кінь, не наш віз, не нам и іздити (Номис, 429); Не наше діло – попо-
ве, не нашого попа – чужого (Номис, 427). Формуванню відмежуваль-
них паремій сприяли непривабливі суспільно-політичні умови життя, 
позаяк політика невтручання допомагала українцям вижити. Відчужен-
ня за принципом Я – не я і хата не моя (НСЯЗ, 67) може бути удаваним, 
комічним, спрямованим на емоційне розрядження конфліктної ситуації. 
У будь-якому разі відмежувальні прислів’я сприяють збереженню пси-
хологічної рівноваги мовця і мають виразне захисне спрямування. 

Типовими для українського паремійного фонду є песимістично за-
барвлені прислів’я, за допомогою яких наголошують на безвихідності 
ситуації, її непідвладності мовцеві, пор.: Думай не думай, а вище себе не 
плигнеш (НСЯЗ, 42); Дмись не дмись: волом не будеш (НСЯЗ, 42); Хоч 



14

роби і розсядься, а як нема талану, то нема (Номис, 116); Хоч круть, 
хоч верть, а все козі смерть (Номис, 116). З одного боку, такі паремії за-
свідчують мінорні настрої мовця, з іншого боку, вони допомагають збе-
рігати рівновагу в складних ситуаціях, не витрачаючи душевні сили на 
марні переживання та розпач. Тому прислів’я, що означають змирення 
із ситуацією, також вважаємо різновидом психологічного захисту укра-
їнців від зовнішніх негараздів.

Загалом у контексті всього українського паремійного фонду песиміс-
тично забарвлені прислів’я не так поширені, щоб на підставі них робити 
висновок про меланхолійність й пригніченість української вдачі. Вони 
ілюструють лише одну з іпостасей багатоликого й відповідно до обста-
вин  мінливого народного характеру.

Цікаво, що оптимістично забарвлені українські прислів’я, які про-
гнозують успішний розвиток ситуації, також нерідко ґрунтуються на за-
переченні, пор.: Кат тебе не візьме! (Номис, 255); Песся мати не заги-
не (Номис, 254); Як не дасть Бог смерті, то чорти не візьмуть (Номис, 
211); Не взяв чорт малого, а великого не озьме (Номис, 254). Стверджен-
ня позитивного через відкидання негативного, на нашу думку, уможлив-
лює особливо експресивне вираження впевненості в перемозі позитив-
них обставин. Мисленнєво-мовленнєва операція заперечення слугує 
універсальним способом регуляції душевного стану мовця, оскільки, 
з одного боку, вона зручна для вираження його негативних відчуттів, 
таких як безпомічність, невпевненість, відсторонення, а з іншого боку, 
саме заперечення уможливлює „подолання” негативу, засвідчуючи не-
простий, драматичний, але цілеспрямований рух народної свідомості до 
позитивно-гармонійного стану буття. 

Отже, українські паремії засвідчують активне використання україн-
цями заперечних логічних структур для викриття ненормативних форм 
буття, для відображення зміни своїх уявлень про закономірності світо-
будови, для застереження наступників від помилок та для психологіч-
ного захисту. Заперечення також слугує важливим способом регуляції 
міжособистісних стосунків та психологічного врівноваження людини, 
уможливлює їй гармонійну соціалізацію та орієнтацію в світі. 
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ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТОВО-ОБРАЗНИХ 

УНІВЕРСАЛІЙ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМ

Стаття присвячена аналізові методологічних засад, на яких ґрунтуються 
наукові досліди над мовою і стилем українських народних дум. Увага зорієнто-
вана на описі загальнонаукових та лінгвістичних принципів дослідження тек-
стово–образних універсалій як ключових структур, що виступають базовими 
одиницями у творенні думових зразків. 

Ключові слова: методологічні принципи аналізу, текстово-образні універ-
салії, мова думового епосу.

Дослідження мови фольклору, зокрема думового епосу, потребує 
спеціальних підходів. Саме тому є необхідність опису методологічних 
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принципів, які визначають основні лінії здійснення науково-дослід-
ницьких пошуків у плані виявлення та різнорівневого обґрунтування 
природи, структурно-семантичних особливостей та поетичних функцій 
текстово-образних універсалій як ключових текстотвірних одиниць ду-
мових зразків. Зазначена проблема не перебувала у полі зору вчених.

Актуальність теми наукового спостереження вбачаємо у тому, що 
думові тексти засвідчують реліктові зразки усномовної традиції, кон-
сервативні за своєю природою. Дослідження мови українських народ-
них дум вимагає теоретичного підґрунтя, вибору наукових підходів, – 
доцільних і ефективних для лінгвістичного аналізу означених творів.

Предмет дослідження становлять принципи теоретично-практично-
го аналізу текстово-образних універсалій народних дум.

Мета наукової розвідки полягає у описі та докладному обґрунтуван-
ні  принципів аналізу, використовуваних для спостереження та різноас-
пектного вивчення текстово-образних універсалій думового епосу.

Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: означити 
загальнонаукові методологічні принципи дослідження мови фольклор-
но-пісенних зразків; охарактеризувати лінгвістичні принципи аналізу 
текстово-образних універсалій українських народних дум.

Наприкінці ХХ століття в лінгвістичній науці на першому плані ви-
явилася тенденція до вивчення тексту як складного комунікативного ме-
ханізму, що фіксує стратегічну програму адресанта, яка сприймається й 
інтерпретується адресатом. Ця тенденція залишається актуальною і для 
дослідження мовностильових особливостей думового епосу.

Основними методологічними принципами нашого дослідження, що 
зорієнтоване на аналіз лінгвостилістичних особливостей мови укра-
їнських народних дум, є загальні філософські положення про мову як 
сутнісну ознаку людини, як вид і результат суспільно усвідомленої ді-
яльності. Такий підхід показовий у тому плані, що, «оскільки україн-
ська мова є породженням духовної і виробничої діяльності української 
нації, то, отже, вона зберігає історичну пам’ять української нації, несе 
в собі й розриває її ментальність – національну свідомість, самобут-
ність світобачення і світовідчування» [8, 11]. Таким чином, провідним 
методологічним принципом нашого дослідження є філософія пізнання 
українського народу через його мову, у свою чергу, знання і розуміння 
української мови – через знання її творця – носія – українського народу.

У дослідженні використовуємо низку методологічних принципів, 
актуальних для сучасної лінгвістики, зокрема таких, як експансіонізм, 
антропоцентризм, експланаторність і функціоналізм.
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Одним із провідних у сучасній науковій парадигмі став експансіо-
нізм, який орієнтує лінгвістичні дослідження на використання даних ін-
ших наук, інтегрує мовознавство з іншими галузями [5, 207]. Стосовно 
аналізу текстово-образних дум (їх семантики, естетики) у лінгвістиці 
виникла необхідність залучати до кола своїх розробок потенціал психо-
лінгвістики, семіотики, герменевтики, етнолінгвістики, філософії, куль-
турології, історії, логіки, когнітивної науки і т. ін.

Експансіонізм підсилює експланаторні можливості будь-якої на-
уки, в тому числі й лінгвістики. Поєднання принципу експансіонізму з 
експланаторністю зумовлює виникнення нового погляду на мову як на 
явище культури народу, інструмент різних видів людської діяльності і 
взаємодії. Мовно-образна організація народних дум не може бути ви-
світлена повною мірою без звернення до фактів культури етносу.

У ході проведення наукових спостережень ми також орієнтуємося на 
принцип релятивного антропоцентризму як «рух від сфери систем до 
центру систем, до людини» [10, 105].

Для сучасної функціональної методології антропоцентризм виступає 
релятивним, таким, що визначає людину гносеологічним центром і ви-
значає особливу роль людини в реальності. У процесі нашої науково-
пошукової роботи звертаємо увагу на таку важливу настанову сучасної 
лінгвістики, як переорієнтація дослідницьких інтересів з об’єкта піз-
нання на суб’єкт, тобто людину, із мікроодиниць, що часом розгляда-
лися ізольовано, на макроодиниці. «Саме антропоцентричний підхід 
до вивчення мовних одиниць збуджує зацікавленість до ролі мови як 
суспільного явища в системі духовних цінностей етносу, до взаємовід-
ношення народу-творця мови та власне мови як значною мірою творця 
її носія. Адже не лише людина впливає на мову, а й мова великою мірою 
формує особистість» [4, 23].

Узагальнений антропоцентризм осмислюємо в проекції на етноцен-
тризм, адже «мова не виступає довільним витвором окремої людини, а 
належить завжди цілому народу: наступні покоління успадковують її від 
поколінь попередніх» [3]. Враховуємо суттєву реальність, а саме те, що 
етноцентризм проектується як на рівень мови, так і на рівень мислення і 
свідомості з урахуванням можливих мовних і мислительних універсалій.

Антропо- й етноцентризм опосередковані принципом менталізму: 
мова є особливою ментально-репрезентаційною системою, тому що 
вона кодує в знаковій формі дещо, що знаходиться за її власними ме-
жами. Слова та інші мовні одиниці активізують ті сутності, знаковими 
замінниками яких вони виступають, - вони збуджують у мозкові людини 
пов’язані з ними концепти [6, 158]. Стосовно текстово-образних універ-
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салій зазначена думка досить правомірна: текстово-образні структури в 
думах кваліфікуємо як лінгвоментальні знаки-коди (знаки-символи, зна-
ки-образи); водночас текстово-образні універсалії, як правило, засвідчу-
ють у своєму складі концепти.

Принцип менталізму межує з не менш важливим психонетичним 
принципом, апелює до позамислительного психічного змісту [1, 8], тобто 
інтуїції, передбачуваності, здогаду тощо. Психонетична орієнтація лінг-
вістичних досліджень сприяє не тільки пізнанню, але і розумінню світу.

Текстово-образні універсалії думового епосу неможливо аналізу-
вати без врахування психонетичного підходу. Художньо-образна при-
рода текстово-образних одиниць фольклорного універсуму позначена 
– «забарвлена» психічним змістом, що є цілком закономірним процесом 
(адже мова є частково психічним явищем!).

Поєднання психонетичного принципу з менталістським породжує 
креативний аспект дослідження, у нашому випадку – з’ясування творчої 
діяльності людини у процесі моделювання мовно-поетичної системи 
думового епосу.

Функціоналізм як методологія зумовив виникнення таких принципів 
лінгвістичних досліджень, як дискурсність, прагматизм, аксіологічність.

Дискурсність забезпечує аналіз текстово-образних універсалій як те-
леологічнодіяльнісного продукту комунікації.

Використання принципу аксіологічності скероване на пояснення 
рефлексів оцінності людини, які концентрує текстово-образна універ-
салія як знакова одиниця, а також репрезентації оцінно-ідеологічних 
характеристик мовного коду і текстових світів у макрознаці. Аксіоло-
гічність «вмонтована» в принципи антропоцентризму, менталізму і пси-
хонетичності.

Принцип прагматизму, з позиції якого мова сприймається як «сис-
тема орієнтирів, яка необхідна для діяльності людини в речовому і со-
ціальному світі, що оточує її» [7, 19], допомагає встановити закономір-
ності найбільш оптимального вибору текстово-образних універсалій, 
організації на їх основі тексту / дискурсу, що має сприяти ефективності 
і гармонійності впливу на адресата (у першу чергу – слухача).

Отже, мовні одиниці – текстово-образні універсалії у процесі їхньо-
го вивчення розглядаємо як з погляду лінгвоцентризму, коли в центрі 
уваги перебуває певне мовне явище як елемент системи, так із погляду 
антропоцентризму, коли мовні одиниці (й усю мову) вивчаємо як твор-
чий продукт їхнього носія, етносоціуму, що породив мовний феномен як 
ключовий елемент національної культури; у центрі дослідницької уваги 
в цьому разі стоїть творець мовної субстанції, етнос, який користується 
власним продуктом.
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Методологічною основою лінгвостилістичного аналізу мовної систе-
ми думового епосу виступають фундаментальні положення про зв’язок 
мови і мислення, мови і суспільства, про соціальну сутність мови.

Наукові студії про український етнос, його історію, мову, літерату-
ру, культуру, політику є вагомим підґрунтям лінгвостилістичних дослі-
джень.

Основним принципом лінгвостилістичного аналізу думових текстів 
є розгляд мовної матерії твору:

1) як певної мікросистеми художньої літератури взагалі, а фольклору 
– зокрема;

2) як структурно організованого «плану вираження» певної інфор-
мації.

Указане передбачає врахування таких двох факторів:
а) специфічних рис мови художньої літератури як принципово інак-

шого, ніж літературна мова, явища, що завжди виконує, разом з комуні-
кативною функцією, також і естетичну, яка реалізується у вигляді дина-
мічної і різнорівневої образної системи;

б) обов’язкове врахування «плану змісту», що подається в художньо-
му тексті, і позамовних фактів, які супроводжують його, – насамперед 
залежність використаних мовних засобів від теми і змісту твору, що під-
креслював В.В.Виноградов: «Вивчення художнього твору, його мови, 
змісту повинно спиратися на глибоке розуміння суспільного життя 
відповідного періоду розвитку народу, на різнобічне знання культури, 
літератури та мистецтва цієї епохи, на ясне уявлення про стан загально-
народної розмовної і літературної мови та її стилів в той час…»  [2, 171].

Зазначені принципи є вихідними для всіх інших, зумовлюють їх, а саме:
1. Мовні засоби творення художніх текстів повинні бути проаналізо-

вані насамперед у їх відношенні до відповідних фактів сучасного укра-
їнського літературного стандарту. Цей аналіз буде зачіпати усі мовні 
рівні з їх зазначенням і формами вияву.

2. Мовні факти, які складають лінгвістичну матерію тексту, повинні 
бути проаналізовані в їх відношенні до української художньої системи, 
синхронної даному творові. Такий аналіз дозволить виявити специфічні 
мовні особливості цього літературного тексту.

3. Мовний матеріал художнього тексту повинен бути проаналізова-
ний не тільки з погляду наявних норм української літературної мови, 
але і з погляду його естетичної відповідності нормам української худож-
ньої системи.

4.При аналізі мовного матеріалу художнього тексту одночасно по-
винні бути піддані розбору також і всі засвідчені екстралінгвальні фак-
ти, без знання яких твори не будуть належно зрозумілими. Номінативні 
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одиниці мови мають бути схарактеризовані у всіх властивих їм фонових 
і конотативних значеннях, з урахуванням того чи іншого культурно-іс-
торичного (лінгвокраєзнавчого) контексту.

5. При аналізі дум як епічних поетичних текстів необхідно врахову-
вати, що віршові твори завжди виступають як та чи інша образна мікро-
система, римовано і ритмічно організована. Це надзвичайно важливо 
для адекватної характеристики і кваліфікації «плану вираження» твору, 
і не тільки для змістовної мовної сутності (ключові слова (концепти), 
факти символіки і міфології (міфологеми), традиційно-поетична лекси-
ка та ін.), але і для його формальної – конструктивної і звукографічної 
сторони (структурні елементи цілого, звукопис та ін).

6. Аналіз мовної матерії художнього тексту повинен бути 
об’єктивним. У зв’язку з цим доцільно враховувати:

1) принцип єдності форми і змісту: формально-мовні риси думо-
вих текстів нерозривно пов’язані з їх змістовною стороною, тому ви-
вчення специфіки функціонування тих чи інших одиниць може бути 
об’єктивним тільки на основі визнання взаємозумовлення поверхнево-
го (структурно-мовного) і внутрішнього (змістовно-смислового) рівнів 
тексту;

2) принцип координації загального і окремого. Цей принцип перед-
бачає розгляд окремо взятої текстово-образної універсалії як одиниці 
цілого, яка відображає всі властивості і особливості цього цілого – у 
даному випадку – думового епосу як фрагмента картини світу взагалі 
і мовної картини світу зокрема, як жанру фольклорного стилю усно-
книжного різновиду;

3) принцип еквівалентності і лінеарності. В застосуванні до син-
таксису поезії, до мови поезії взагалі означає розгляд системи мовних 
компонентів жанру в плані єдності семантики і «поетичної граматики». 
«Принцип еквівалентності розрахований на виявлення тих мовно-сти-
лістичних засобів, які мають художньо-образний (тропеїстичний) зміст. 
Принцип лінеарності розрахований, у свою чергу, на виявлення спосо-
бів поєднання окремих слів, конструкцій у складні синтаксичні єдності» 
[9, 58]. Обидва способи використовуємо при аналізі образної системи 
думового епосу, що реалізується певними граматичними (і стилістич-
ними) формами.

Отже, методологічним підґрунтям наукових досліджень текстово-об-
разних універсалій думового епосу обрано загальнофілософські поло-
ження про мову як сутнісну ознаку людини, як вид і результат суспіль-
но усвідомленої діяльності; загальнолінгвістичні настанови сучасної 
лінгвістики, а саме: експансіонізм, антропоцентризм, експланаторність, 
функціоналізм.
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КУЛЬТУРНЕ МОВЛЕННЯ В ДІАЛОЗІ ЯК РИСА ІНТЕЛІГЕНТА 

Є давня оповідь про Сократа, який звелів комусь: “Заговори, щоб я 
тебе побачив”. Вірити цьому чи ні – вільний вибір кожного, але задума-
тись над суттю сказаного варто. 

Сутність людини виявляється (тобто виходить назовні, маніфес-
тується) різними способами – діяльністю, поставою, ходою, манерою 
спілкування, поведінкою, одягом, ставленням до роботи (загалом до до-
рученої справи), мовою і мовленням. Останні дві категорії не тотожні, 
хоча вельми близькі. Мова – це сукупний генетичний набуток етносу, 
в якому чимало вкраплень чужих мов, що через давність уже не сприй-
маються чужородним елементом. Тим сукупним скарбом можуть (і му-
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сять) користуватися всі члени етнічної спільноти, а також ті чужинці, 
які прагнуть контактів із цією громадою. Спілкування можливе лише 
через володіння мовою та розуміння її. Жоден член розвиненого етно-
су не може знати усіх наявних у рідній мові слів, тому що, набувши 
форми уніфікованих словникових скарбів, мова постійно поповнюєть-
ся умисними або випадковими новотворами живого мовлення. Щось 
із тих новотворів не втримається в мовленнєвій практиці, відпаде, не 
приживеться, а щось інше згодом стане звичним, “своїм”, буде введено 
до широкого обігу, обросте синонімами, антонімами, розквітне конота-
ціями… Із невичерпного мовного джерела людина бере собі для розма-
їтого спілкування (буденного, родинного, дружнього, духовного, офі-
ційного, службового, наукового, теоретичного та ін.) ті слова, що є для 
неї звичні, вживані вузьким чи широким колом однодумців, співпраців-
ників, партнерів, колег. Часто тими словами користуються традиційно, 
вони вже стали просто калькою, вириваються із вуст безконтрольно, не 
маючи в собі жодної вартісної інформації і лише створюючи шумовий 
супровід нібито мовлення. Обридливі е-е-е- для заповнення непотрібної 
паузи, коли вербальний відповідник думки десь загубився, можуть свід-
чити або про необізнаність людини з предметом обговорення, або про 
брак комунікативної культури, про невміння спілкуватися. Адже будь-
яке мовне (тобто мовленнєве) спілкування є діалогом. Слово постає 
специфічним елементом у комунікаційному процесі, у гуманітарному 
дискурсі. У сьогоденні це особливо важливо, адже широкомасштабній 
демократизації суспільного життя часто протидіють антидемократичні 
явища, які начебто несумісні з прогресивними надіями, гаслами і праг-
неннями, але реально наявні і вельми потужні. Які чинники спонукають 
зростання відповідального (чи безвідповідального) ставлення кожної 
особистості до життєвих планів та дій? Оскільки мова (і осібно слово) 
завжди була основою комунікації, вона містить невичерпні можливос-
ті для об’єднання (і водночас роз’єднання) зусиль спільної діяльності, 
але для цього потрібна усвідомлена цільова спрямованість на добро-
чинність. При цьому велике значення має здатність (уміння, готовність) 
партнерів мовленнєвої взаємодії не лише чітко висловити свою думку, 
але й уважно слухати іншого мовця: без цього неможливий позитивний 
перебіг дискурсу. 

У культурному діалозі (в багатьох аспектах – у діалозі культур, у 
діалозі поколінь однієї культури, в діалозі сучасників в одній культу-
рі тощо) взаєморозуміння передбачає збереження самодостатності, не-
знищенності кожного з учасників. Багато важить рівень спілкування: 
партнери можуть бути 1) співвідносними, тобто взаємно відповідними, 
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рівними між собою – за статусом, ерудицією, вихованням, за культу-
рою спілкування, приблизно з однаковими моральними рисами; 2) 
вони можуть мати різну ерудицію, і цю різницю необхідно враховувати 
при спілкуванні (зауважу, що цей факт може ретельно приховуватись, 
оскільки престижно мати відповідну ерудицію, можна дбати про мас-
кування її відсутності; це вводить в оману і завдає шкоди діалогу, бо 
це буде розмова двох, що не можуть порозумітися); 3) має значення 
також рівень виховання і стан вихованості, навички – або відсутність 
їх – культури спілкування, адже включення до розмови під впливом 
миттєвого збудження почутим словом без урахування цілісності дум-
ки, неконтрольована імпульсивність не сприяє порозумінню і плідним 
контактам; 4) не можна також оминути ролі моральних засад партнерів, 
бо в разі їхнього протистояння треба докласти зусиль іще й на те, щоби 
уникнути конфронтації.

У безпосередньому контакті двох людей взаємодіє, окрім інтелек-
туальних потенцій, семантична енергетика; в разі опосередкованого 
контакту (через вербалізований текст) характер діалогу та його успіх 
переважною мірою залежить від реципієнта, адже тут ми маємо справу 
з вираженням та пізнанням (розумінням) вираження. Оскільки особис-
тість має не лише середовище та оточення, але й власний кругозір, слід 
з’ясувати, як взаємодіють кругозори тих двох партнерів: того, хто піз-
нає, і того, кого пізнають Від цього значною мірою залежить розуміння. 
Сутність діалогу виявляється в подвійній активності: того, хто пізнає, і 
того, хто відкривається.

Зафіксована в слові відкритість світу є одночасно об’єктно-
суб’єктною скарбницею глибинних смислів, що являють собою мож-
ливість для подальшого включення до культурного процесу внаслідок 
діалогу. Смислові явища можуть існувати в прихованому вигляді, по-
тенційно і розкриватися лише в сприятливих для цього розкриття смис-
лових культурних контекстах наступних епох. Смислові скарби видат-
них художніх творів накопичувались упродовж віків і навіть тисячоліть, 
вони зберігались у мові, в численних жанрах і формах мовного спілку-
вання тощо. Ті елементи, з яких видатний майстер будує свої твори, не 
є мертвою цеглою, то форми, вже обтяжені смислом, сповнені ним. Для 
того, щоби майбутні покоління змогли віднайти ці смисли, вони (поко-
ління) повинні вміти підніматися до такого рівня діалогу, на якому, зба-
гачені культурним доробком попередніх поколінь, зможуть проникнути 
крізь сітку застарілих стереотипів до того смислу, який можна осягнути 
лише з такої висоти, лише з такою озброєністю. Літературний твір, на-
писаний давно, залишається в тому самому зовнішньому вияві, але в 
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діалозі з ним сумлінний і вдячний нащадок видкриє те, чого не змо-
гли зауважити сучасники виникнення твору. Слово в давно написаному 
творі має тепер ті самі зовнішні вияви (хіба що змінилась граматика), 
але розкриваються в тому слові нові смисли, раніше не відомі. І наш 
сучасник, продовжуючи спілкування з твором красного письменства, 
відгукуючись на прочитане слово, вживає багато інших, яких нема в 
тому джерелі, що включене до діалогу: ці слова зроджені нововідкрити-
ми смислами, котрі не були зауважені раніше. Чому? Тому, що тоді ще 
не настав їхній час.

Коли автор називає контури речі або процесу, – а читач усе те сприй-
має, бо душа відгукується на прочитане, – в цій душі відбувається тво-
рення власного світу: це не копія-відповідник авторського задуму-об-
разу-опису, а нове творення, зроджене як прочитаним, так і власним 
набутим досвідом. Упродовж якогось часу спостерігається синхрон-
ність (у разі збігу духовно-душевних ритмів) авторського та читацького 
процесу взаємодії, але далі – з якогось пункту – у читача з’являється 
власна візія, власна дорога, незалежна від задуму автора. Що можна пе-
редбачити, починаючи знайомство з якимось автором? Чи відбувається 
діалог, чи відбере читач авторський задум, його слово?

Повторю, що це залежить від стану підготовленості читача, а той 
стан є результатом взаємодії багатьох об’єктивних та суб’єктивних чин-
ників, коли власний вибір людини часто не може бути реалізований з 
причин, що від неї не залежать.

У діалозі постійно доводиться орієнтуватись на слово партнера, 
щоби на межі його слова та мого більш відчутним був дух (спрямова-
ність) тої спільної розмови: вона може точитися як обмін думками з 
прихованою пристрастю або з ледь стримуваною конфронтацією, або 
неприхованим афронтом, коли від діалогу вже нічого не залишилося; 
діалог може виявити шанобливе чи зневажливе ставлення до співбе-
сідника (у цьому разі перспектив до порозуміння не може бути, тому 
що правдивий діалог можливий лише за умови взаємної поваги його 
учасників). Увага до межі слів, до межі між словами покликана виявити 
приховані резерви взаємодії та збагачення мовленнєвого та культурно-
го арсеналу. Діалог має на меті не подолання партнера, а досягнення 
взаєморозуміння.

За М.Бахтіним, діалог є класичною формою мовленнєвого спілку-
вання. “Кожна репліка, якою б короткою й уривчастою вона не була, 
володіє специфічною завершеністю, виражає певну позицію мовця, 
на яку можна відповісти і зайняти відповідну позицію щодо неї. Такі 
зв’язки, які існують між репліками діалогу: пов’язаність питання – від-
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повіді, ствердження – заперечування, ствердження – згоди, наказу – ви-
конання, – неможливі між одиницями мови (словами та реченнями) ні в 
системі мови (у вертикальному розрізі), ні всередині висловлювання (у 
горизонтальному розрізі). Така взаємопов’язаність можлива тільки між 
висловлюваннями різних мовленнєвих суб’єктів і передбачає другого (у 
стосунку до мовця) члена мовленнєвого спілкування” [1, 311].

Саме тоді, коли з душі слухача піднімається зустрічний потік осмис-
леного знання і відбувається зустріч знання старого і нового, саме тоді, 
коли цей ланцюжок не переривається, є діалог. Нова інформація всту-
пила у взаємодію з дотеперішнім знанням, породила зміни, викликала 
реакцію, зродила потребу відповісти – або згодою і бажанням подаль-
шого розвитку прийнятого і водночас прийнятного, або активним запе-
реченням, прагненням утвердити власну думку, довести її правдивість. 
Діалог – це активна взаємодія. У ній важливо зберегти неповторність 
особистості, одночасно піддаючи її змінам через зовнішній вплив по-
чутого слова (чи висловлювання, тут це не принципово).

На доказ тези, що людина є істота суспільна значно більшою мірою, 
аніж бджоли та інші стадні тварини, Арістотель наголошує: природа ні-
чого не робить марно, і лише людина із усіх живих істот наділена мов-
ленням. Голос виражає печаль і радість, тому він властивий також решті 
живих істот, адже їхні природні здібності розвинуті до такої міри, щоб 
відчувати радість та смуток і передавати ці відчуття один одному. А 
мовлення (мова) здатне виражати й те, що корисне чи шкідливе, як і те, 
що справедливе і що несправедливе. Саме ця властивість вирізняє лю-
дей серед живих істот: тільки людина здатна сприймати поняття добро 
і зло, справедливість і несправедливість тощо.

Водночас існуючи у розмаїтих взаємопов’язаннях, людина постає у 
багатьох різновеликих статусах, які часто призводять до непередбачу-
ваних наслідків, взаємодіючи неоднозначно в різних реаліях. Оскільки 
неодмінною умовою існування суспільства як складного структурного 
утворення є мова, мовлення, слово, вербальна сфера має винятково важ-
ливу роль у бутті. Од найдавнішої зорі людства, коли слово зароджу-
валось із емоційно-чуттєвих соматично-душевних порухів, постаючи 
природно-соціальним новотвором, воно накопичувало унікальний до-
свід подвоєння світу сигналами сигналів. 

Лариса Масенко переконує: “Провадячи безкінечні дискусії з при-
воду мовних проблем, ми часто зводимо їх до абстрактного теоретизу-
вання, не враховуючи людського фактора мовної поведінки, а саме він 
визначатиме майбутнє української мови. Адже конфліктують не укра-
їнська і російська мови, конфліктують їх носії. Як зазначає видатний 
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французький мовознавець А.Мартіне, «мова перемагає своїх суперни-
ків не завдяки якимось внутрішнім якостям, а тому, що її носії є войов-
ничішими, фанатичнішими, культурнішими, заповзятливішими».

Втрата мовної стійкості і пов’язаного з нею почуття національної 
солідарності може призвести до зникнення великого за чисельністю на-
роду, натомість розвиненість цих рис дає сили і невеликому народові 
вберегти себе від поглинання імперським Молохом [3, 10 ]. 

Наголошуємо, що слово має різне наповнення залежно від суб’єкта 
соціально-культурної взаємодії, воно неоднаково маніфестується в 
кожному конкретному випадку. По-різному розуміють свої інтереси 
представники великої соціальної верстви і невеличкої фірми, яка що-
йно спинається на ноги; керівництво партійного осередку і окремий 
громадянин, який ще не визначився, до кого йому долучитися (якщо до 
когось долучатися); по-різному говорять про них, оперуючи часто тими 
самими словами. 

Соціальний зріз функціонування слова, його життя та вияв – це 
об’єктивні реалії, у яких постійно перебуває людина. Але кожне сло-
во оживає в діяльності та мисленні конкретної особистості, яка додає 
до його об’єктивної реальності свої глибокі суб’єктивні ознаки; слово 
не лише актуалізує якість реалії зовнішнього для людини світу, а по-
стає тою тканиною, в якій може бути реалізована суб’єктивна потенція. 
Остання також не ізольована від цілокупності духовних процесів у со-
ціумі.

Соціальні обшири мови не вичерпуються вербалізованим варіантом 
маніфестації усвідомленої об’єктивної чи суб’єктивної реальності, сце-
наріїв поведінки та стратегії креації майбуття. Дуже багато інформації 
досягає людини позавербальним шляхом, але вся вона так чи так до-
тична до слова, адже будь-який набутий досвід (байдуже, в який спосіб: 
емпіричним освоєнням речовинного світу чи раптовим осяянням, міс-
тичним одкровенням) осмислюється за посередництвом слова. 

Серед незрівнянних поетичних перлів Івана Франка особливо ваго-
мими для нашої теми видаються ось ці: “Якби ти знав, як много важить 
слово!” Цей вираз може бути сповнений розмаїтого вмісту: скрухи від 
невикористаної можливості долучитися (або долучити когось) до якоїсь 
омріяної перспективи, втраченої через недбальство чи недолугість від-
чуттів або світоглядної невиразності-невизначеності; осуду за неуваж-
ність, байдужість чи навіть черствість до людини, яка поруч, але не по-
цінована, не сприйнята як особистість, скривджена зарозумілими сно-
бами, які оберігають своє елітне середовище від “неповноцінних” зайд; 
докір за безпідставну різкість, породжену переоцінкою власної ролі у 
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суспільних взаєминах групи… Отже, якби ти знав, то не припустив би 
недолугих учинків, нечуйності, можливо, бездушності, устиг би вчас-
но порятувати когось, не припустити кривди, підтримати, дати надію… 
Євангелісти оповідають про Ісусову науку: “Не те, що входить до уст, 
людину сквернить, а те, що виходить із уст, те людину сквернить… Що 
виходить із уст, те виходить із серця, і воно споганює людину. Бо з сер-
ця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, не-
правдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганює” (Мт. 
15: 11, 17 – 20). Це була відповідь на звинувачення фарисеями учнів 
Ісусових у тому, що “не миють вони своїх рук, коли хліб споживають” 
(Мт. 15: 2).

Слушним є твердження М.Мамардашвілі, що люди самі створюють в 
об’єкті умови набуття знань про нього, і залежності пізнання (як відмін-
ні від натуральних) є залежність людей від наслідків і продуктів влас-
ної діяльності (опредметнених і об’єктивованих, які вступають у власні 
взаємовизначення і залежності). У нову залежність вступають слова в 
дискурсі (тобто ширшому діалозі), де відбувається обмін суспільним 
набутком через індивідуалізовану вербальну здатність особистості.

Дискурс характеризується не просто наявністю висловлювань, а їх-
нім логічним зв’язком, що породжує певну цілісність, вельми рухому 
і мінливу, здатну до незліченних коливань. Вітґенштайн зауважує “іс-
тотні стосунки вислову, щоб відділити їх від інших особливостей на-
шого мовлення. А для вислову істотні ті стосунки, які спонукали б нас 
якийсь загалом чужий нам спосіб вислову перекласти в цю, вживану в 
нас форму.

Той, хто не зміг би сказати: слово “ніс” може бути формою дієслова 
й іменником, або не зумів би утворити речення, в яких це слово вжи-
валося б раз як дієслово, а раз як іменник, – не впорався б із простими 
шкільними вправами. Але ніхто не вимагає від учня, щоб він поза кон-
текстом сприймав це слово так чи так або щоб він повідомляв нам, як 
він його сприймає” [2, 260].

Специфіка слова в діалозі (дискурсі) виявляється зокрема в особис-
тісній екзистенційній барві: вживаючи ту саму лексику, суб’єкт вливає 
у слово свою унікальну неповторність, яка може бути не зауважена його 
партнерами. Отже, в дискурсі не треба очікувати звичної лінійності, 
оскільки тут відкриваються неозорі горизонти. Слово, маючи валент-
ність, здатне не лише плідно поєднуватися з іншими словами, але й ви-
кликати у них розмаїті властивості, збуджувати собі на потребу глибоко 
сховані риси. Звідси зрозуміло, чому так важливо дбати про належну ча-
сові ерудицію людини, про її мовну і мовленнєву компетентність, про її 
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загальну та лінгвістичну культуру. Інтелігентна людина – не завжди та, 
яка має диплом про вищу освіту. Це та людина, яка постійно розвиває 
свій інтелект наполегливою розумовою працею, оволодіває висотами 
духовної культури, свідомо і цілеспрямовано збагачує свій лексикон. 

Тут я можу почути докір: до чого ця заувага? Це ж усім відомо! 
Так у тому ж суть! Усім відомо, але не у всіх це стало нормою по-

ведінки. Багата лексика, культура мовлення у спілкуванні – це не лише 
бажана характеристика сучасника, це водночас свідчення його грома-
дянської позиції, бо правдивий громадянин повинен дбати про чистоту 
вживаних слів і не захаращувати мову суржиком, покручами чи неоко-
вирними зворотами.
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ДЕРИВАТИ МОРФОЛОГІЧНОГО СПОСОБУ 
СЛОВОТВОРУ У МІКРОТОПОНІМІЇ ПОКУТТЯ

У статті розглянуто мікротопоніми Покуття, утворені морфологічним 
способом, проаналізовано засоби творення анойконімів, показано продуктив-
ність основних формантів у творенні мікротопонімів.

 Ключові слова: мікротопонім, морфологічний спосіб, базова основа, слово-
твірний формант. 

Творення мікротопонімів морфологічним способом означає усклад-
нення їх лексичної бази спеціальними словотворчими формантами. Такі 
найменування найчастіше маніфестують посесивне і посесивно-реля-
тивне значення. Афікси допомагають виразити різноманітні значення й 
семантичні відношення. Дослідник мікротопонімії Білорусі Я. Адамо-
віч зазначає, що 45% назв мікрооб’єктів країни утворилися морфологіч-
ним способом. Твірними основами дериватів морфологічного способу 
є загальні назви та імена різного походження та структури: „більшість 
мікротопонімів у слов’ян утворено від власних назв – географічних 
та особових” [10. 20]. Учені зазначають, що мікротопоніми, утворені 



29

морфологічним способом від загальних назв, „відрізняються від інших 
топонімічних груп переважно кількістю (у мікротопонімії їхня питома 
вага менша)” [10. 21], „їм не притаманні яскраво виражені якісні від-
мінності” [17. 213].

Аналіз мікротопонімії Покуття підтверджує важливу роль морфо-
логічних утворень. Причому значно більшою є кількість суфіксальних 
утворень (16,7%), які „вказують на різноманітні властивості, особли-
вості відповідних топооб’єктів” [8.65] у порівнянні із найменуваннями, 
утворених за допомогою префіксів (2,4%), словотвірні можливості яких 
у креації мікротопонімів є обмеженими.

Великою кількістю прикладів (331 назва) репрезентується слово-
твірна модель із формантом -ів (-ов-о, -ов-а, -ов-е). Такі найменування 
вказують на приналежність об’єкта певній особі або ж виражають від-
ношення цієї особи до певної реалії. „Топоніми з цими формантами на-
лежать до ряду тих ранньослов’янських топонімічних утворень, виник-
нення яких припадає на час зародження класових відносин у суспіль-
стві, консолідації слов’янських племен, створення ранньослов’янських 
державних інститутів” [14. 27]. В анойконімії ці суфікси є продуктивни-
ми і тепер. В основах таких онімів засвідчено християнські імена різної 
структури, слов’янські відкомпозитні та відапелятивні імена. Р. Мрузек 
зазначає, що „… генетичний поділ дериваційних антропонімних основ 
утворень з -ів (-ов) є майже повним відображенням системи місцевого 
іменування осіб, яку формують найперше апелятивні прізвиськові окрес-
лення особи, а також скорочені імена, імена християнського походження 
переважно у гіпокристичній формі, порівняно рідко – особові назви ін-
шомовного походження” [23. 89]. Зокрема, форми християнських імен 
(східного та західного календарів) уживаються у мікротопонімах: с. Ан-
тонів (Ілл. Сн.), г. Гринів (Сем. Гор.), вул. Івасева (Ган. Тисм.), п. Лазе-
реве (Ганьк. Сн.), вул. Маркова (Вікн. Тл.). 

Мікротопоніми, похідні від слов’янських відапелятивних імен 
(пізніших прізвиськ), співвідносних із різними реаліями: л. Батьків 
(Вікн. Тл.), г. Вовкова (Мат. Кол.), п. Карасів (Тиш. Гор.), п. Крайнєкова 
(Рус. Сн.), п. Крикунове (Зал. Сн.), луг, п. Лимешів (Пот. Сн.), п. Пирогів 
(Л.Хл. Кол.), п. Проскурнікова (Рус. Сн.), п. Сливкове (Топ. Гор.). 

Спорідненим із суфіксом -ів є суфікс -ин-а, найменування із таким 
формантом також мають присвійний характер. „Назви на -ин, -ів нале-
жать до відприсвійних” [13. 7]. Посесивні деривати на -ин „семантично 
тотожні до утворень на -ів” [3. 31]. У мікротопонімії Покуття ця модель 
репрезентується 76 назвами: вул. Бабина (Стриг. Тисм.), місц. Кифин 
(Зав. Сн.), пас. Кузенчин Вивіз (Зал. Сн.), п. Кузьмин (Поб. Тисм.), п. Лу-
чина (В.Кл. Кол.), кр. Микитина (Жив. Тл.), кр. Романишина (Сем. Гор.).
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Мікротопоніми із суфіксом –івк-а творять більшу групу (204 назви). 
Цей формант виражає присвійно-відносне значення. Базовими осно-
вами для найменувань цього типу послужили переважно християнські 
імена: к.с. Антонівка (Угорн. Тисм.), вул. (Г-Д. Кол.), ур. Гартимівка 
(Рунг. Кол.), ур. Герасимівка (Дж. Сн.), п. Германівка (Клуб. Тисм.), 
фільв. Глібівка (Кут. Тл.), п. Грицівка (Клуб. Тисм.), ч.с. Лукашівка 
(Л.Слоб. Кол.), ч.с. Романівка (Воскр. Кол.), п. Трушівка (Кол. Гор.), а 
також похідні гіпокристичні й демінутивні форми від давніх імен-ком-
позит ур. Борисівка (Ворон. Гор.), пас. Вадівка (Дел. Тл.), ур. Яришівка 
(Ч. Гор.), чи давні слов’янські автохтонні відапелятивні імена, тотож-
ні з різними реаліями: ч.с. Баранівка (Пшен. Тисм.), (Дуб., Реп. Гор.), 
(Ганьк. Сн.), ч.с. Бровчуківка (Дж. Сн.), ч.с. Жебранівка (Семак. Гор.), 
та ін. 

Не однозначними слід назвати назви на зразок: л., п. Березів-
ка (Соп. Кол.), горб. місц. (Незв. Тл.), ч.с. Березівки (Слоб. Кол.), 
к.с. (Рунг. Кол.), вул. Вербівка (Чорн. Тисм.), (Стриг. Тис.), л. Грабів-
ка (Кол. Гор.), вул. Дубівка (Дел. Тл.), к.с., ур. (Вор. Кол.), п. (Ж. Тл.), 
п. (Дуб. Гор.), (Ілл. Сн.), л. (Рус. Сн.), л. Куколівка (Ілл. Сн.), вул. Липівка 
(Буд. Сн.), п., ч.с. (Устя Сн.), дор. Тополівка (Мат. Кол.), ч.с. Яворівка 
(Підверб. Гор.) (109). Суфікс –івк-а насамперед виражає присвійність, 
але може також субстантивувати прикметники. Саме в мікротопонімії 
він може виражати субстантивованість, тому допускаємо пряме відапе-
лятивне походження мікротопонімів, які були названі, тим більше, що 
це – переважно найменування вулиць, утворені штучно. 

Мікротопоніми із суфіксом –иц-я
Деривати із суфіксом –иц-я є продуктивними в апелятивному і про-

пріальному словотворі. „Відносно продуктивними вони були уже в 
праслов’янській мові” [4. 390]. Р. Мрузек зауважує, що утворення на 
-иця „ілюструють розміри регіональної залежності … мікротопонімії 
від апелятивної сфери мови” [23. 37]. М. Лесів зазначає, що цей фор-
мант виконує посесивну функцію, а також  „найчастіше вживається для 
окреслення частини місцевості на основі її характерних рис” [22. 90]. 
На думку Д. Бучка, в ойконімах суфікс  -иця „може виконувати як топо-
німотворчу, так і релятивно-словотвірну функцію” [4. 394]. Е. Жетель-
ська-Фелешко стверджує, що відантропонімні ойконіми на -иця нале-
жать до категорії вторинних назв, оскільки вони виникли після того, як 
суфікс -иця став структуральним (частково асемантичним) формантом 
і перестав виражати ті функції, які він виражав на апелятивному рівні 
[24. 130-131]. Апелятивні утворення з -иця уживаються для означення 
топографічного та культурного характеру, також просторово-локативно-
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го. Ця група (54 назви) репрезентується такими прикладами: дол. Глин-
ниця (Кул. Сн.), дол. Красниця (Як. Тл.), п. Могилиця (Р. Тисм.), п. Муро-
ваниці (Ган. Тисм.), ур. Пановиця (Тисмен.), дж. Солониця (Добр. Тисм.). 

Назви із суфіксом –(щ)ин-а, -(ч)ин-а
Назви із суфіксом –(щ)ин-а класифікуються переважно як „спадко-

ві, рідше – як вказівка на власність” [25. 53]. Як зазначає Л. Масенко, в 
українській топонімії суфікс –(щ)ин-а, -(ч)ин-а у різні історичні періо-
ди виявляв продуктивність у трьох класах топонімічних утворень – у мі-
кротопонімії, ойконімів та мікротопонімії. Назви такого типу творилися 
з допомогою суфікса –ин-а від прикметників із суфіксом -ськ. На думку 
дослідниці, генезис досліджуваного словотвірного типу слід шукати у 
мікротопонімії. Він з’явився „…серед найменувань земельних ділянок, 
що виникали у зв’язку з купівлею, продажем або передачею їх у спад-
щину і походили від особової назви колишнього власника” [16. 58]. Це ж 
твердження висловлює і Н. Лісняк: „Перетворення антропоніма іменни-
кового типу в мікротопонім … обов’язково спиралось на відносно-при-
свійні прикметники із суфіксами –івськ(ий), инськ(ий), які фактично і 
виражали належність денотата. А суфікс  –ин-а при цьому виступав за-
собом афіксальної субстантивації відповідного прикметника” [15. 433]. 
Базова основа таких мікротопонімів вказує на ім’я колишнього власни-
ка, у спадщину від якого була отримана земля, поселення чи маєток, 
можливо, – співвласника чи орендаря. Ставши продуктивним топоні-
мотворчим формантом, цей суфікс сполучувався і з іншими основами. 
Приклади: фільв. Глібівщина (Чер. Кол.), ч.с. Карасівщина (М.Кл. Кол.), 
вул. Козаччина (Дж. Сн.), п. Кротівщина (Джурк. Кол.), л., п. Лінеччина 
(Тр. Сн.), вул. Матківщина (Вор. Кол.), п. Титущина (Рус. Сн.), п. Тома-
сівщина (Джурк. Кол.) (30 найменувань).

Модель із суфіксом -их-а в українській топонімії і мікротопонімії „не 
є продуктивною, а тому залишилася поза увагою ономастів і не згаду-
ється навіть принагідно ні в ареальних, ні в регіональних дослідженнях, 
хоча є досить цікавою з погляду деривативної семантики” [5. 31]. На 
думку Д.Бучка, основне значення суфіксів -их-а у східнослов’янських 
мовах – це вказівка на дружину „особи, названої мотивуючим іменни-
ком” [2. 42]. „Словотвірна модель андронімів на -их-а властива усім 
східним слов’янам” [20. 154].

У мікротопонімії досліджуваного регіону вона репрезентується та-
кими найменуваннями: п. Бабчиха (Кул. Сн.), (Кот. Гор.), п., ч.с. Локо-
тиха (Кол. Гор.) (6 мікротопонімів).

Назви із суфіксом -ець 
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У мікротопонімії цей суфікс виконує словотвірну та демінутивну 
функції, у сфері апелятивної лексики „демінутивна функція цього су-
фікса тепер практично зникла” [12. 148]. В. Емельянович зазначає, що 
найменування із формантом -ець, утворені від відносних прикметни-
ків, „…мають відносне або присвійно-відносне значення” [7. 150]. То-
поніми із суфіксом -ець „часто вказують на походження особи з пев-
ної місцевості чи населеного пункту” [11. 99]: п. Вербізець (Соп. Кол.), 
дол. Вишновець (Сіл. Тисм.), п. Вільховець (Корн. Кол.), к.с. Рогулець 
(Вікно Гор.) (18 назв). 

„Прикметники на -ськ, -цьк мають виключно відносне значення, 
вказуючи переважно на зв’язок з даною місцевістю, або утворені від за-
гальних назв осіб; вони зберігають деякий відтінок родової присвійнос-
ті” [6. 118]. На Покутті за допомогою цього суфікса утворено близько 
300 назв.

Серед дериватів морфологічного способу творення найменувань 
мікрооб’єктів 2,4 % складають префіксальні утворення. Польський оно-
маст М. Карась присвятив монографію розгляду префіксальних назв у 
слов’янській топонімії. При ареальних дослідженнях мікротопонімії ав-
тори (Н. Лісняк, О. Михальчук, Н. Сокіл) у рамках онімів, утворених 
морфологічним способом, розглядають також оніми префіксального 
типу. 

На думку М. Карася, префіксальні назви сформувалися з колишніх 
прийменникових конструкцій, поєднавши префікси з іменниками у на-
зивному відмінку однини чи множини [21. 76]. В. Емельяновіч зазна-
чає, що є усі підстави вважати: „мікротопоніми такого типу утворені не 
безпосередньо долученням префікса до основи, а шляхом лексикалізації 
відповідних прийменникових конструкцій” [7. 155]. Префіксальні назви 
походять від прийменникових конструкцій і визначають розташуван-
ня одного об’єкта відносно інших” [1. 26]. Найменування такого типу 
„лише у плані синхронії є префіксальними, у плані ж діахронії вияв-
ляється їхній генетичний зв’язок з прийменниково-іменниковими кон-
струкціями” [9. 60]. Трактуючи семантику префіксів, можна окреслити 
їх як „форманти, що вказують на розташування об’єкта номінування 
на місцевості, часто – одного об’єкта відносно іншого” [18. 31]. Пре-
фіксальні найменування до певної міри зберігають своє прийменникове 
семантичне навантаження, тому найчастіше вказують на локалізацію 
об’єкта. 

Найпродуктивнішим у досліджуваному регіоні є префікс за-, який 
уживається у всіх слов’янських мовах. Основне значення мікротопоні-
мів, що містять цей префікс, це – „вказівка на місце, яке знаходиться далі, 
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по інший бік об’єкта/ предмета, чи місця, названого в основі топоніма” 
[18. 43]. З його допомогою формуються такі найменування мікрооб’єктів 
досліджуваного регіону: п. Заверховина (Ган. Тисм.), п. Завишновець 
(Сіл. Тисм.), бер., п. Загай (В.К. Кол.), п. Зажолоб (Як. Тл.), пас. Зако-
билець (М.Гв. Кол.), п. Залан (Підг. Кол.), вул. (Топ. Гор.), ч.с. Замогила 
(Підверб. Гор.), ч.с. Заокіп (Кор. Тл.), (Сераф. Гор.), (Стец. Сн.), ч.с. За-
фігура (Вікн. Тл.), л. (Кол. Гор.), п. Зафілипи (Стец. Сн.), п. Зачагор 
(Устя Сн.), ч.с. Заясенівец (Мик. Сн.). (136 назв)

Префікс над- вживається у найменуваннях, вказуючи на предмет чи 
місцевість, які знаходяться вище об’єкта-орієнтира: п. Надвишновець 
(Сіл. Тисм.), п. Надглібока (Підверб. Гор.), п. Надкамінне (Сіл. Тисм.), 
ч.с. Надкирниці (Дж. Сн.).

Префікс під- вказує на місце, розташоване нижче, „біля підніжжя” 
[18. 63] об’єкта, через який ідентифікується номінований мікрооб’єкт. 
На Покутті він формує мікротопоніми, базовими основами яких слу-
жать переважно географічні терміни (107 назв), наприклад: п. Підморги 
(Я-П. Гор.), л. Піднивки (Вільш. Тисм.), могила Підостра (Рос. Гор.), 
п. Підпомірки (Р. Тисм.), к.с. Підхаща (Бал. Сн.), а також інші оніми 
– ур. Підгулейка (Петр. Тл.), пас. Підгуцул (Рудн. Сн.), п. Підкобила 
(Приб. Тл.), п. Підлисець (Р. Тисм.). Згаданий префікс міг додаватися 
і до ад’єктивних основ: п. Підгороденське (Тиш. Гор.), п. Підграбицьке 
(Л.Хл. Кол.) (21 назва).

Префікс межи- вказує на те, що номінований об’єкт знаходиться 
поміж двома іншими реаліями, „серед, близько до того чи іншого чи 
кількох об’єктів” [18. 49]. Він служить для креації таких мікротопонімів 
(9): п. Межигори (Чорн. Тисм.), вул. Межимости (Мат. Кол.), п. Меж-
истави (Гр. Тл.), п. Міжозера (Рошн. Тисм.).

Проведений аналіз показав, що префіксальні назви не є продуктив-
ними у мікротопонімії Покуття. Дослідники інших територій підтвер-
джують аналогічну ситуацію й в інших регіонах. Хоча назви типу Заго-
ра, Підліс „засвідчені в пам’ятках ще ХІV-ХVІІ ст. [19. 146], у діахронії 
вони є рідкісними [6. 56]. 

Словотвірний аналіз мікротопонімікону Покуття дозволяє ствер-
джувати, що систему тутешньої мікротопонімії творять найменування 
різної структури. Різною є роль апелятивних одиниць, які перейшли у 
клас мікротопонімії без формальномовної креації таких найменувань, 
а також продуктивність назвотворчих елементів у сфері секундарних 
анойконімів. 

Анойконіми, утворені на основі антропонімів чи ойконімів, мані-
фестують первісну приналежність певного об’єкта конкретній особі, а 



34

мікротопоніми, утворені на основі апелятивів, – указують на положення 
номінованої реалії у певному географічному посторі, на її зовнішній ви-
гляд, характерні риси. Загалом же словотвірна структура мікротопоні-
мів Покуття відповідає сформованій системі топонімного словотвору. 
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_____________________________________________
Бог. – Богородчанський       
Гор. – Городенківський
Кол. – Коломийський
Тисм. – Тисменицький
Тл. – Тлумацький
Сн. – Снятинський

г. – гора, вул. – вулиця, дж. – джерело, дол. – долина, кр. – криниця, 
л. – ліс, місц. – місцевість, п. – поле, пас. – пасовище, с. – сад, ур. – уро-
чище, фільв. – фільварок, ч.с. – частина села
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Бал. – Балинці 
Буд. – Будилів 
В. Кл. – Великий Ключів
Вікн.  – Вікняни 
Вільш. – Вільшаниця 
Вор. – Ворона 
Ворон. – Воронів 
Воскр. – Воскресинці 
Ган. – Ганнусівка 
Ганьк. – Ганьківці 
Г-Д. – Годи - Добровідка
Гр. – Грушка 
Дел. – Делева
Дж. – Джурів 
Джурк. – Джурків
Добр. – Добровляни 
Жив. – Живачів 
Ж. – Жуків 
Зав. – Завалля 
Зал. – Залуччя 
Ілл. – Іллінці 
Клуб. – Клубівці 
Кол. – Колодіївка 
Кол. – Кол.Гор.
Кор. – Королівка 
Корн. – Корнів 
Кот. – Котиківка 
Кул. – Кулачківці 
Кут. – Кутище 
Л. Слоб.  –Лісна Слобідка 
Л. Хл. – Лісний Хлібичин 
М. Гв. – Малий  Гвіздець
М. Кл. – Малий Ключів 
Мат. – Матеївці 

The parer deals with the microtoponyms of region Pokuttya, created by the 
morphological way of word-building, analyses of the means of microtoponyms 
creation and the productivity of the main formants in the creation of microtoponyms 
is shown.

Key words: microtoponym, morphological way of word building, the basic term, 
the word-building formant. 

Мик. – Микулинці 
Незв. – Незвисько 
Петр. – Петрів 
Підверб. – Підвербівці 
Підг. – Підгайчики 
Поб. – Побережжя 
Приб. – Прибилів 
Пшен. – Пшеничники 
Р. – Радча 
Реп. – Репужинці 
Рос. – Росохач 
Рошн. – Рошнів
Рудн. – Рудники  
Рунг. - Рунгури
Рус. – Русів
Семак. – Семаківці 
Сем. – Семенівка 
Сераф. – Серафинці 
Сіл. – Сілець 
Слоб. – Слобода 
Соп. – Сопів 
Стец. – Стецева 
Стриг. – Стриганці 
Тисмен. – Тисмениця 
Тиш. – Тишківці 
Топ. – Топорівці 
Тр. – Троїця 
Угорн. – Угорники
Чер. – Черемхів 
Чорн. – Чорнолізці 
Ч. – Чортовець
Як. – Яківка 
Я. – П. – Ясенів-Пільний
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УДК 811.161.2’0 ″10/12″                                              Петро Білоусенко,
                                                                               Олена Самоєнко (Ялта)

 
НАЗВИ ОСІБ НА -АНИ (-ЯНИ) В

ДАВНЬОРУСЬКОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІ-ХІІІ СТ.

З’ясовано походження суфікса -ани (-яни), набуття ним властивості тво-
рити іменники pluralia tantum,  описано  лексико-словотвірні типи назв осіб з 
цим формантом в українській мові ХІ-ХІІІ ст.

Ключові слова: словотвірна структура, словотвірне значення, іменники 
pluralia tantum, суфіксація, назви осіб.

Давній руськоукраїнський суфікс -ане (-"не)/-аны (-"ны), має до-
сить цікаве походження. Його праслов’янський попередник -ěnъ / -ěnо, 
який, мабуть, належить до балто-слов’янських інновацій [3, 52] міг тво-
рити назви людей, приєднуючись до найменувань місць, де вони меш-
кали або з яких походили [8, 129]. Ці номени, зрозуміло, змінювалися за 
відмінками. Саме в цей час набуває продуктивності суфікс -іnъ, що є, 
очевидно, індоєвропейським архаїзмом [3, 38], він континує давні -īnos 
та -einos [8, 120]. Цей формант творив, перш за все, сингулятиви від збір-
них особових назв, від іменувань мешканців за територіальною, етніч-
ною, соціальною ознакою, найменувань племен типу bratinъ “брат” від 
зб. bratьja, gospodinъ “пан, володар” від зб. gospodа “панство”, l’udinъ 
“людина” від зб. l’udъ, l’udьje тощо [8, 120, 6, 23]. Н.П.Романова резонно 
вважає сингулятивну функцію первинною, на основі якої розвинулося 
значення певної належності, національності [5, 119]. В.Вондрак у колі 
структур із цим суфіксом указує на назви осіб за належністю до народу, 
релігії, стану або мешкання, певної місцевості [9, 496]. Активність зга-
даного афікса зумовила його появу в структурі слова навіть як надлиш-
кового елемента, наприклад: Неврод гигантинъ (ХІ/ХІІІ-ХІV ХА 127) 
“те саме, що гігант”; не оскудh~ть кн#зь ω(т) [и[юды ни властелинъ 
(335) “те саме, що властель”; гридинъ (ХІ/ХV СлРЯ ІV 136) “те саме, 
що гридъ – княжий дружинник”; попинъ бhловhжъ (ХІІ СНСК 153) 
“те саме, що попъ”, пор. також  ц-сл дhлателинъ (ХІ-ХІІ СлРЯ ІV 204) 
“те саме, що делатель”. Експансія суфікса -іnъ спричинила накладання 
словотворчого засобу вираження одиничності на морфологічний: цей 
суфікс приєднувався до іменників на -ěnъ / -ěnо, що були в формі одни-
ни. У результаті цього з’явився формант ěn-іnъ та його пізніший варіант 
-jan-іnъ із тим же сингулятивним значенням. Мова відреагувала на це 
симетрично: у множинних формах цих іменників суфікс -ěnъ / -ěnо по-
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чав сприйматися як спеціалізований засіб творення іменників pluralia 
tantum типу galilěane, poljane. 

Деривати на ане (-"не)/-аны (-"ны) з множинним значенням досить 
добре представлені в пам’ятках української мови ХІ-ХІІІ ст. Зокрема, в 
обстежених текстах та словниках, що відображають мову цього періоду, 
маємо кілька відіменникових лексико-словотвірних типів. 

1. Назви осіб за загальними найменуваннями місць проживання: 
прозвашас# Пол#не (1118/1377 ПВЛ 6) прасл. pоljane похідне від polje 
“поле, рівнина, відкрите місце” (Ф ІІІ 322, ЕСУМ ІV 507); и нарекошас# 
… Древл#не (1118/1377 ПВЛ 6) (древо); епархи"не (ХІІ СДЯ ІІІ 212) 
“особи, які належать до єпархії, живуть в ній”; мов#ше … Горожаномъ 
(к.ХІІ/бл.1425 ЛК 282); Кончане (ХІІІ/ХІV СлРЯ VІІ 284) “жителі яко-
гось району (кінця) як адміністративної одиниці”. Вhсть б#хоуть пода-
ли имъ л#хове Оукраин#нh (к.ХІІІ/бл.1425 ЛГВ 864) “жителі оукраинъ 
– околиць Київської Русі”; Пор. новгородські: въ волости твоє и толико 
води пити в городиmань а рушань скорбu про городиm#нє (ХІІ НГБ 
№10); а тогды uлицанh поминалh (др.пол. ХІІІ-поч. ХІV НГБ № 140) 
“жителі вулиці” тощо.

2. Найменування осіб за власними назвами місць проживання: 
ωнъ въ елинhхъ и римлнh(х) црьство бõу покори (1037-1050/ХV ІлСл 
96); к погыбhли Содомл#нъ (ХІ/ХІІІ-ХІV ХА 5) “жителі м. Содома”;  
юже Арею наричють Асоур#не (34) “жителі країни Ассирії (Асюри, 
Осурії)”; Перс#не свhдhтелствоую(т) (73) (Персія); Идоумh"ны же 
и Аманит#ны же и Соур#ны … противоу ~моу исполчишас# (134) 
“жителі країни Ідумеї”, “жителі міста Амман”; “мешканці міста (або 
пустелі) Сур, розташованого(-ої) між Палестиною і Єгиптом” [див. Би-
блейская энциклопедия 1891 682] очютивше же ся самаряне (ХІ/ХУІ 
ИФ 170) “жителі міста Самарія”; прозвашас# … Помор#не (1118/1377 
ПВЛ 6) “західнослов’янські племена, жителі Помор’я”; Афетово же 
колhно и то Вар#зи свеи qрманє Готh Русь Англ#нh Галичанh Во-
лохове Римл#нh ... и прочии присhд#ть ω(т) запада къ полуденью и 
съсhд#тс# съ племенем Хамовомъ (1118/бл.1425 ПВЛ 4) прозвашас# 
… Мазовшане (1118/1377 ПВЛ 6) “в IX-XI ст. західнослов’янське 
плем’я, яке розселилося в Мазовії (Мазовше, пол. Mazowsze), історич-
ній області Польщі”; нарекоша(с) Полочане рhчки ради юже втечеть 
въ Двину им#немъ Полота (6); Бужане (11); погибоша Єюпт#не (17) 
(Єюпет); вел# ємо ити на Мадимъ"нъ (105); Корсун#не (121); и не 
при"ша ~го Кы"не (147); придоша ко Мhньску. И Мhн#не затво-
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ришас# в градh (166); и вдашас# Лучане (205) (Луцьк); и посла " на 
Смолн#ны (к.ХІІ/бл.1425 ЛК 342) тамо с# с нами соимемú атú идет 
ко мнh сú Смолн#ни и с Новгородци (344) “жителі м. Смольне”; и 
нача слатис#  ко Дрьючаномъ (493) від назви міста Друцьк (Дрютьск, 
Дрьтеск, Дрьютек, Друтеск, Друческ), яке стало столицею Друцького 
князівства; Москьвл#ни же слышавше (601); и Бересть"не вси изби-
ша h (к.ХІІІ/бл.1425 ЛГВ 754); Козл#нh жh  свhтъ створше (780); 
Краковл#ны (831); поиде с Пын#ны (861); послав Городн#ны (871); и 
Холъмл#нh придоша к немоу (884) та ін.. Углицане замерзли (ХІІІ НГБ 
№69) “жителі міста Угличь” та ін.

3. Назви осіб за належністю до віровчення, пов’язаного з іменем 
певної особи, яка була засновником цих учень: тъ много неистовъс# 
на кр(с)ь"ны (ХІ/ХІІІ-ХІV ХА 12) “хрещені люди”, пов’язане з іменем 
Христос [7, І 442-443], російське значення “селяни, хлібороби” закріпи-
лося лише в російській мові з ХІVст. під впливом монголо-татарських 
завойовників*; ари"не (ХІІ СДЯ І 93) “прихильники однієї із єресей – 
аріанства” від імені Арий; авдине (ХІІ 72) “прихильники єресі, пов’язані 
з іменем Авдія”; адамане (ХІІ 74) “прихильники однієї із єресей, 
пов’язаної з іменем Адам”; а~тиане (ХІІ 76) “прихильники єресі, яка є 
відгалуженням аріанства”, співвідносне з іменем А~тии; аполинари"-
не (89) “прибічники єресі, пов’язаної з ім’ям Аполінарія”; апелиане (ХІІ 
89) “прибічники однієї єресі”, від Апелессъ з відтинанням -ес; дами"-
н#не (ХІІ ІІ 424) (Дами"нъ); диоскори"не (там само 468) “послідовни-
ки олександрійського патріарха”, співвідносне з Диоскоръ; ~вноми"не 
(ХІІ СДЯ ІІІ 178) “послідовники єресі”, співвідносне з ~вномии.

За цим зразком утворено ряд інших найменувань прибічників (послідов-
ників) тих, хто сповідав єретичні віровчення. Неважко помітити, що ці назви 
могли творитися від скорочених форм твірної основи, звідси варіант суфік-
са -и"не, пор.: калорúвасh"не (ХІІ СДЯ ІV 243) співвідносне з Колорвасъ; 
маркели"не (там само 506) співвідносне з Маркелъ; мелети"не (там само 
522) (Мелетии); менандри"не (там само 523); (Менандръ); оригенияне 
(ХІІ СлРЯ ХІІІ 68) (Оригенъ); пифагоряне (ХІІ СлРЯ ХV 63) “послідов-
ники релігійно-філософського вчення давньогрецького філософа Піфаго-
ра”; севирьяне (ХІІ СлРЯ ХХІV 14) (Севиръ); сифияне (ХІІ СлРЯ ХХІV 
159) (Сифъ);  аделфи"не (1284 СДЯ ІІ 486) (Аделфии); донати"не

*Завойовники-магометани вважали себе вищою расою порівняно з христи-
янами (крестьянами), яких монголо-татари вважали нижчою расою Отже, ві-
росповідальний сенс слова перейшов у соціальний. Наприкінці XIV ст. термін 
“крестьянин” означав увесь російський народ, на противагу монгольським за-
гарбникам. Росіяни погоджувалися з цією назвою, бо вона підкреслювала їхню 
відмінність від татар.
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 (1284 СДЯ ІІІ 52) (Донатана); евстафи"не (Там само 178) (Євстафии); 
~втихи"не (Там само) (Євтихии); епикqр#не (Там само 213) (Епикуръ); 
ермоген"не (1284 СДЯ ІІІ 218) (Гермогенъ); иороди"не (1284 СДЯ ІV 
164) (Иродъ); исаи"не (Там само 166) (Исаи"); карпократи"не (Там 
само 205) (Карпократъ); кердони"не (209) (Кердонъ); ламúпети"не 
(388) (Лампетии) тощо. 

Кілька найменувань можна віднести до плюративів, що позначають 
збірні назви осіб за соціальним становищем: и пришедъше клирошани 
(к.ХІІ/бл.1425 ЛК 592) “член клиру, священослужитель”. У Літописі Ки-
ївському фіксується назва дворане: горожане же Бõлюбьскыи и дворане 
разграбиша домъ кн#жь (369-370) “слуги князя (вільні чи холопи), що 
виконували різні господарські й адміністративні обов’язки”, екземплі-
фікації в СДЯ з пам’яток переважно новгородського, псковського, смо-
ленського походження (див. т. ІІ 449-450) дають підстави думати, що це 
слово утворено на неукраїнських східнослов’янських теренах. 

Зафіковано також поодинокі збірні назви людей за іншими озна-
ками, а саме: а) за належністю до певного етносу, родини: посhче 
Измаилт#ны (ХІ/ХІІІ-ХІV ХА 24) “потомки Ізмаїла, 12 синів якого ста-
ли правителями Ізмаїльських племен”; и Моавит#ны, противоу ~моу 
исполчишас# (134) “нащадки Моава, які поклонялися ідолам” (Моав > 
моавитъ > моавитяны); о(т) нихъже родишас# гигант#не (55) “люди 
з племені гігантів”; ω(т)шедшю на Ωгар#ны (1118/1377 ПВЛ 21) “по-
томки Ізмаїла, сина Агарі”; б) за предметом, який дає їм соціальну ха-
рактеристику: Сикири"ны же ихъ нарицахоу ω(т) мечии, "же ноша-
хоу (ХІ/ХІІІ-ХІV ХА 227).

Гапакс кличане, що називає групу осіб за тимчасовим занят-
тям, мотивований іменником або дієсловом: Всеволоду ловы дhющю 
звhрины" .. и кличаномъ кликнувшимъ (1118/1377 ПВЛ 214), пор. кли-
чи “викрикувати, гучно кричати”, клич “крик, шум, лемент” (див. СДЯ 
ІV 220). У церковнослов’янській пам’ятці фіксується й відчислівникова 
назва десятчане (ХІІІ/ХІV СлРЯ ІУ 236) “член одного десятка людей”.

Обстежений матеріал дає підстави думати, що набуття розгляданим 
формантом властивості творити іменники pluralia tantum розпочалася в 
праслов’янській мові, а завершилася після її розпаду на ґрунті окремих 
слов’янських мов. Вживаючись лише в множині, цей суфікс надавав 
похідному семантику сукупності. Рівночасно утверджувався в функ-
ції називання однієї особи чоловічого роду, як уже згадувалося, новий 
самостійний формант -ěn-inъ, -jan-inъ [8, 119-120]. Давні морфоло-
гічні форми однини на -ан-виходили з ужитку. Кілька прикладів типу 
Kraków : krakоwian в окремих слов’янських мовах наводить Ф.Славський 
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[8, I, 129], деякі структури на кшталт êðåñòühíú, ãðàæäàíú дослідники 
знаходять у старослов’янських текстах [див. 2, 269, 4, 338]. Пор. цсл. 
крестьянъ (1076 СлРЯ УІІІ 49) “християнин”; магистрианъ (ХІ-ХІІ 
СлРЯ ІХ 6) “помічник магістра”. Показовим є, наприклад, той факт, що, 
за підрахунками укладачів СДЯ, часто вживане слово крьсти"нинъ має 
400 слововживань, а крьсти"нъ – 82. Обидва слова мають значення 
“послідовник християнського віровчення” (див. СДЯ ІV 313-314), пор. 
також крьсти"на (22 слововживання) “послідовниця християнського 
віровчення”. Зрештою, це створило передумови для того, що в україн-
ській мові суфікс -ани (-яни) нині належить до найбільш продуктивних 
формантів, які творять іменники з множинним значенням. 
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УДК 811.161.2’37(477.84)                                                      Ганна Бучко, 
Дмитро Бучко (Тернопіль)

НАЙДАВНІШІ ОЙКОНІМИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
ТА ЇХ ПОХОДЖЕННЯ

Назви багатьох поселень Тернопільщини належать до числа найстаріших 
не лише на досліджуваній нами території, але й України в цілому. В ойконімії 
названого краю нами виявлено кілька десятків назв поселень, виникнення яких 
припадає на княжий період Київської Русі. До них зараховуємо насамперед ті, 
що засвідчені в літописах княжої доби, а також  ті, що зафіксовані в пізніших 
писемних пам’ятках, але які утворені від давньослов’янських (давньоукраїн-
ських) дохристиянських імен за допомогою архаїчних словотворчих формантів; 
ми враховуємо ще інші ознаки, що пов’язують ці назви з княжим періодом.

Ключові слова: антропонім, ойконім, топонім.
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Відомо, що давність того чи того населеного пункту здавна визна-
чають за часом його назви в історичних пам’ятках. Оскільки найдавні-
шими писемними джерелами в Україні є насамперед літописи Київської 
Русі княжої доби, починаючи з ХІ-ХІІ ст., то найархаїчнішими прийня-
то вважати ті топоніми, які зафіксоваі у названих джерелах. Літописи 
містять найрізноманітнішу інформацію про життя і діяння князів, їхні 
походи з дружинами, важливі перемоги та гіркі поразки, про оборону 
міст від ворожих навал. Крім цього, на сторінках літописів знаходимо 
згадки про надзвичайні події: пожежі, повені (велику воду), що мали 
місце в різних містах і місцевостях Київської Русі. Основним засобом  
локалізації будь-яких згаданих у літописах вчинків, подій, є, зрозуміло, 
топоніми, найчастіше ойконіми. На жаль, на сторінках літописів фіксу-
ються переважно назви міст і тих поселень, які виконували в княжі часи 
вагому суспільно-адміністративну функцію. Зрештою, щоб назва того 
чи того населеного пункту була внесена в текст літопису, грамоти чи 
іншого типу писемної пам’ятки, необхідно було, щоб це поселення ста-
ло об’єктом купівлі, продажу чи дарування, а також отримання статусу 
міста, зміни юридичного права тощо. Сказане вище частково пояснює 
чому тільки окремі назви міст і рідко сільських поселень чи окремих 
дворів зафіксовані в документах. 

У давні часи не існувало звичного для нас сьогодні адміністративно-
територіального устрою, а відповідно й списку усіх населених пунктів 
окремої території. Щойно починаючи з середини ХУІІ ст. у земських 
управах з’являються списки населених пунктів конкретних територій, з 
яких збирали податки. Таким є, наприклад, список сіл Галицької землі з 
1676 р., який зберігається у ЦДІА у Львові (ф.5, оп.2, спр.1). Крім назв 
найважливіших для того часу міст у літописах згадуються назви посе-
лень, ідентифікацію яких і їх локалізацію сьогодні не вдається здійсни-
ти, тому їх знаходження найчастіше визнавчають за окремими землями, 
напр.: Вигошів, Вотнин (Галицька земля), Кобуд (Болохівська земля), 
Кульдерев (Київська земля), Кучелмин (Галицька земля) та ін.

Якщо йдеться про ойконімію Правобережної України, зокрема тери-
торію Волині, Поділля і Прикарпаття, то найцінніші й одночасно най-
повніші дані, що стосуються фіксації в них онімного матеріалу з цих 
територій, містять багатотомні видання, які свого часу були надруковані 
в Україні, Польщі та Росії. Найбільшу цінність для вивчення ойконімії 
будь-якої території становлять люстрації окремих земель і укріплень, 
різного роду судові та урядові документи. Найбагатший матеріал для 
вивчення ойконімії Тернопільської області містять: 1. Жерела до історії 
України-Руси, за ред.. М.Грушевського; 2. Архив Юго-Западной России; 
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3. Akta grodzkie i ziemskie; 4. Archiw Sanguszków; 5. Zbiór dokumentów 
małopolskich; 6. Źródła dziejowe та ін. Виняткову цінність для вивчення 
ойконімії України мають також рукописні матеріали, які зберігаються в 
ЦДІА України у Львові та Києві, а також у відділі рукописів Львівської 
наукової бібліотеки ім. В.Стефаника.

Коли йдеться про визначення часу виникнення конкретного поселен-
ня, то ми, на відміну від багатьох дослідників, при визначенні часу за-
снування того чи іншого поселення беремо до уваги не лише час фіксації 
його назви у конкретній писемній пам’ятці, але й ряд інших чинників. 
Зрозуміло, що найвагомішим доказом існування конкретного поселення 
є фіксація його назви в конкретному документі, однак слід при цьому 
враховувати й інші фактори. По-перше, якщо поселення уперше фіксу-
ється документом у статусі міста, то, зрозуміло, що час виникнення й 
існування його слід відсунути в глиб віків щонайменше на 50-100 років. 
До того ж слід мати на увазі ще й такий факт: щоб конкретне поселення 
було зафіксоване в певному документі, воно мусить проіснувати не один 
десяток років і стати примітним, важливим для громади (тут ми не вка-
зуємо на те, що окремі документи можуть називати час заснування того 
чи іншого поселення; насправді ж найчастіше йдеться про відновлення 
його після тривалого запустіння чи спалення). По-друге, якщо у першо-
фіксації назва конкретного поселення вживається з атрибутом, напри-
клад, м. Великий Кіцмань, молд. Коцманул маре (1413 р.), то це озна-
чає, що немалий період часу це поселення існувало одноосібно як село 
Кіцмань, а щойно згодом воно стало містом, і тільки пізніше виникло 
інше однойменне поселення, а первісний населений пункт м. Кіцмань 
почали називати Великим Кіцманем. Виходить, що перш ніж це місто 
уперше було зафіксоване в 1413 р. під вказаною назвою, мусило минути 
щонайменше 100-150 років. Першофіксація назви конкретного населе-
ного пункту не означає його часу заснування. По-третє, час виникнення 
відповідного населеного пункту слід відсунути в глиб віків, якщо в до-
кументі уперше зафіксована не назва самого поселення, а найменування 
конкретної особи у прикметниковій формі, яке утворене від назви цього 
поселення. Так, у ряді документів з поч. ХУ ст. згадується свідок Кри-
вотульський, а назва самого села Кривотули уперше зафіксоване лише 
в кінці цього ж століття. До сказаного слід також додати, що вагомим 
доказом архаїчності конкретного поселення є виявлені на його території 
давні археологічні знахідки, зокрема давньоруські чи ще раніші городи-
ща, місця поховань. Зрозуміло, що при цьому враховується незмінність 
назви цього поселення.
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Ще одним важливим доказовим свідченням архаїчності визначено-
го поселення є його назва, точніше структурно-словотвірна її будова. 
Якщо назва поселення утворена за допомогою ще праслов’янського су-
фікса     -*jь, що використовувався при творенні назв поселень лише до 
поч. ХІІІ ст. і виражав приналежність, а до того ж твірною основою та-
кого топоніма є давньослов’янське/ давньоукраїнське композитне ім’я, 
то таке поселення, поза всяким сумнівом, виникло ще в княжий період. 
Власне враховуючи викладені вище фактори, ми й розглядаємо найдав-
ніші ойконіми Тернопілля.

У літописах Київської Русі, в т. ч. й “Літописі Руськім” (К., 1989), за-
фіксовано більше десяти ойконімів з території Тернопільщини. Вони є 
різної структури й словотвірної будови, але всі вони належать до давніх 
моделей. Найдавнішими серед них, без сумніву, є ті, які утворені від дсл./ 
дукр. композитних і відкомпозитних імен дохристиянського періоду за 
допомогою праслов’янського за походженням суфікса -*jь (-*j-e, -*j-a). 
До таких ойконімів належать Збараж (Събыражь), Теребовль, Домомиря 
Печера. Оскільки найбільшим і найважливішим у суспільно-економічно-
му, політичному та культурному відношенні було тоді місто Теребовль, 
а до того ж його назва є найраніше зафіксована в літописі, тому й аналіз 
ойконімів Тернопільщини розпочинаємо саме від цієї назви.

Місто Теребовль уперше згадується в 1097 р. – князь Всеволод віддав 
його князю Василькові: Теребовль Василкови…и сhде Василко Теребов-
ли (ПСРЛ ІІ Лавр., 257, 267); …иде к Теребовлю (1153 ПСРЛ ІІ Ип., 231). 
Як бачимо, назва цього міста у літописі вживається переважно в чоло-
вічому роді, а в значно пізніших польськомовних документах вона вжи-
вається лише у формі жіночого роду з конкретними фонетичними озна-
ками польської мови. Характерно, що прикметник, який утворений від 
назви міста і послідовно вживався в усіх українськомовних текстах аж 
до другої світової війни, теж утворено від форми чоловічого роду – те-
ребовельський, а в польськомовних текстах – від форми жіночого роду 
– теребовлянський. Останній варіант прикметника тепер вживається як 
офіційний. З приводу походження назви цього міста в науковій літерату-
рі існують дуже різні думки. На жаль, навіть в академічних українсько- і 
російськомовних наукових працях цей ойконім виводять від апелятива 
теребити “розчищати площу від чагарників, дерев” [ЕС, 157], анало-
гічно В.Нерознак [Нер., 168-169], В.Никонов [Ник., 415]. Таке тлума-
чення походження цієї назви є неприйнятним насамперед тому, що ні 
в українській, ні в жодній іншій слов’янській мові назви поселень не 
утворюються безпосередньо від дієслів. Першим, хто правильно вка-
зав на відантропонімне походження цього ойконіма був краєзнавець Ян 
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Галічер. Він написав, що назва Теребовль означає “власність Теребова, 
сина Тереба“ [Hal., 255]. Про відантропонімне походження цієї назви 
писав і Я.Рудницький, але твірною основою її вважав антропонім Тереб, 
а саму назву утворено за допомогою суф. -ов, “розширеного нейтраль-
но-структурним формантом -л-я” [Рудн., 140]. Що це за формант і яке 
його словотвірне значення невідомо. Насправді ж цей ойконім утворе-
но від дсл. /дукр. імені *Теребов, що є усічено-суфіксальним варіантом 
композитного імені *Теребовит, пор. ст. чес. Třĕbovít, слов. Trebivit [Sv., 
89], пол. Trzebowit [Mal. B, 120], за допомогою архаїчного суфікса -*jь зі 
значенням приналежності. При сполученні цього форманта з фінальним 
приголосним основи імені -в-, у відповідності з фонетичними законами 
давньоукраїнської мови на місці -j- з’являвся після губного приголосно-
го епентетичний –л-, звідси Теребов + *jь > Теребовль, пор. аналогічні 
назви Путивль, Судовль, Ярославль. Таке ж явище мало місце і в загаль-
них назвах: земля, люблю, славлю.

Утвореним за допомогою цього ж суфікса і відантропонімним за 
походженням є ойконім Збараж. Ця назва міста, яке розташоване на 
р. Гнізна (л. пр. Серета), вперше зафіксована в Іпатському літописі під 
1214 р.: Лесько воева…около Збыража (збаряжа) (ПСРЛ ІІ Ип., 730). У 
писемних пам’ятках з ХУ ст. і наступних століть послідовно вживається 
сучасна назва Збараж: Дмитръ Збаражь и Вишневець збудовалъ (1401 
ЕС, 15). Ойконім утворено від дсл. /дукр. композитного імені *Збирад, 
пор. ст. чес. Sbyslav, *Sbyrad, ст. пол. Zbygniew, Zbywoj [Mal. B, 73] та 
ін., за допомогою архаїчного суфікса -*jь, що виражав приналежність. 
При поєднанні цього суфікса з фінальним приголосним основи -д імені 
Збирад, останній за фонетичними законами давньоукраїнської мови за-
кономірно змінився на –ж: (И)збирад + -*jь > (И)збираж > *Збираж 
> Збараж. Зміна кореневої фонеми -и на -а виникла в результаті регре-
сивної асиміляції в системі голосних, пор. богатий > багатий, горячий 
> гарячий, кожан > кажан і под. 

У науковій літературі назва м. Збаража, як і Теребовля, має різні, не-
рідко далекі від істини тлумачення, напр.: “від псл. bara “болото”, пор. 
укр. бар “мокре місце між горами” + преф. з-” [Нер., 76], однак автор 
не вказує, яке словотвірне значення виражали в цьому випадку префікс 
з- і суфікс –аж, а також ойконім в цілому. Відомий російський ономаст 
В. Никонов виводив цю назву від імені, (але не називає його) і суфікса 
-еж (!) [Ник., 145]. Правильно визначили походження цього ойконіма 
Л.Масенко [ЕС, 151] і С.Роспонд [Росп., 75].

До найдавніших засвідчених у літописі топонімів з території Тер-
нопільщини, що утворені за допомогою суфікса -*j-а, належить назва 
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Домамиря печера: Ростислав…поиде на Галич и пришед ко Печери До-
мамири [1241 ПСРЛ ІІ Ип., 793]. Де знаходилася ця Печера, як шукати 
сліди цього поселення невідомо. Свого часу Д.Зубрицький уважав, що 
в літописі помилково замість назви Домажиря печера написано Дома-
миря і цей ойконім слід ідентифікувати з с. Домажир, що на Львівщині 
[Зубр. ІІІ, 138], аналогічно ідентифікує й локалізує згаданий в літописі 
топонім перекладач “Літопису Руського” (К., 1989) Л.Махновець. Однак 
таке припущення названих учених не має жодного підтвердження. У той 
же приблизно час в літописі згадується воєвода Домамhричь Юрьгій 
[1224 ПСРЛ ІІ, 742]. На території Тернопільщини є с. Домаморич(і), з 
яким свого часу ідентифікував назву Домамиря печера О. Купчинський 
[Купч., 119]. Уважаємо, що для такої ідентифікації цих назв, враховуючи 
їх структурно-словотвірну відмінність, а також ландшафтно-рельєфні 
умови самого села, немає достатніх підстав.

Найархаїчнішими ойконімами Тернопільщини є також ті, які хоча 
й не зафіксовані в давньоруських літописах княжої доби, але вони по-
ходять від дсл./ дукр. композитних і відкомпозитних імен і утворені за 
допомогою ще праслов’янського за походженням суфікса -*jь(-*j-е, -*j-а) зі 
значенням приналежності. Таких назв в ойконімії Тернопільщини біль-
ше десяти, але ми розглянемо лише окремі з них.

Місто Бучач, що розміщене над р. Стрипа, уперше згадується в пи-
семних пам’ятках з 1379 р.: Buczacz [1379 AGZ V, 18], хоча час виник-
нення цього поселення слід датувати не пізніше Х-ХІІІ ст., пор. ще: изъ 
Бучя(ч), з Боучача (1420, 1422 ССУМ ІІ, 133).

Назва цього міста, на нашу думку, походить від дсл./ дукр. імені *Бу-
чак, що є усічено-суфіксальним варіантом давнішого композитного іме-
ні з компонентом Бу(д)-, Бу(т)- на зразок: Будивои, Будимиръ, Бутовитъ 
(Мор., 29-30) і архаїчного суфікса -*jь: Бучак + -*jь > Бучач. У відпо-
відності з фонетичними законами давньоукраїнської мови фінальний 
приголосний основи імені –к при поєднанні з суфіксом -*jь закономірно 
змінився на –ч. Антропоніми на –ак, що утворилися від композитних 
імен, зафіксовані в різних слов’янських мовах, напр.: ст. чес. Dobrak 
< Dobroslav, Hodak < Hodimir, Hostak < Hostislav, Šilák < Jinošil [Sv., 
133, 170], ст. пол.. Borak, Budak, Mirak, Wojdak (Mal.S., 105-106.). Ан-
тропонім *Бучак міг виникнути в результаті дуже частого усічення по-
стпозиційного компонента -вои (Будивoи), -вит (Будовит),  -мир (Бу-
димир) разом з кінцевим складом першого компонента –ди-, -то-, а до 
збереженої частини першого компонента було додано суфікс –ч-, що, 
найімовірніше, як стверджують дослідники найдавнішої антропонімії, 
виражав демінутивність, пор. ст.. чес. Buč < Budimir, Čuč < Čudomir, 
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Mič < Miroslav, Rača < Radislav [Sv., 138], ст. пол. Brocz(ek) < Bronisław, 
Racz(ek) <Radosław, Sęcz(ek) < Sędziwoj [Mal.S., 46-47] та ін. Згодом до 
цього варіанта імені Буч, пор. давні Буч, Буча (Мор., 31) був доданий ще 
часто вживаний у давнину суфікс      -ак, звідси: Буч + ак > Бучак + -*jь 
> Бучач. М.Худаш назву м.Бучач виводив від антропоніма *Бучайко, що 
міг бути варіантом імені *Бучай, яке є усіченим варіантом слов’янського 
імені *Богучай, пор. ст. чес. Dobročaj (Sv., 73). Після приєднання архаїч-
ного суфікса -*jь до імені *Бучайко, кінцевий приголосний основи імені 
палаталізувався і змінився на –ч-, а кореневий приголосний -й чомусь 
пропав, причина занепаду його невідома [Худ. 98-99]. 

До найдавніших поселень Тернопільщини, без сумніву. належить 
колишнє місто, а сьогодні село Жизномир, розташоване біля р. Стри-
па. Уперше його назва зафіксована в документах поч. ХУ ст. у формі: 
Szysnomirz (1427 ZDM VII, 228) з оглушенням початкового дзвінкого 
–ж- до –ш-, в іншому записі з ХУ ст. ця назва зафіксована у варіанті 
Zysonomirz [1457 AGZ XII, 247]. У польськомовних джерелах з ХУІІ ст. 
нерідко спостерігається фонетичний запис назви з оглушенням фіналь-
ного приголосного–rz до -sz: Zisnomysz (1578 ŹD 18/1, 87). Писемні 
пам’ятки, писані латинською чи польською мовами, подають численні 
фонетичні, іноді й морфемні варіанти українських назв поселень. Назву 
міста Жизномир утворено від дсл./ дукр. композитного імені Жизномир, 
пор. ст.. чес. Ziznomir [Sv., 93], дсл. Жизнава, Жизната [Мор., 85], за до-
помогою архаїчного суфікса з посесивним значенням -*jь. У польсько-
мовних документах фінальний приголосний імені –р (r) при поєднанні з 
суфіксом -*jь палаталізувався і змінювався на –rz а в українськомовних 
пам’ятках фінальний м’який -р у цій назві зазнав депалаталізації, тому 
вона звучить як Жизномир.

До найдавніших поселень Тернопільщини однозначно слід зараху-
вати й поселення Рукомиш над р. Стрипа, назва якого уперше фіксуєть-
ся в документах ХІУ ст.: Rukomesche (1379 AGZ V, 19); de Rukomesze 
(1421 AGZ II, 68); Rukomysz (1453 AGZ XII, 2562). Ми погоджуємося з 
М.Худашем, який вважав, що фіксована назва є деформованим варіан-
том давнішої назви поселення Рукомишль [Худ., 84]. Ойкоснім утворено 
від дукр. композитного імені *Рукомисл за допомогою архаїчного посе-
сивного суфікса -*jь. При поєднанні цього суфікса з фінальним приголо-
сним імені –л, відбулася палаталізація і приголосного –л, і попереднього 
приголосного –с-, в результаті цього приголосний -с- змінився на -ш-. 
Первісне значення цього ойконіма “Рукомишль (двір чи інший об’єкт)”. 
Ім’я *Рукомисл не зафіксоване в жодному з відомих нам ономастиконів, 
але його існування підтверджують інші композитні імена з такими ж 
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компонентами, пор. Рукослав [Пач., 88], Будиславъ, Добромыслъ [Мор., 
29, 73] і под.

Враховуючи висловлені вище чинники, до найдавніших поселень 
Тернопільщини ми зараховуємо також с. Урмань над р. Гнила Липа. 
Уперше назва цього села засвідчена у писемних пам’ятках в середині 
ХУ ст. у фонетичному варіанті Horman [1445 AGZ II, 123]. Дослідник 
ойконімії Тернопільщини Ян Залеський свого часу написав, що назва 
цього поселення згадується ще в кінці ХІУ ст., однак дослідник не подає 
ні джерела, ні дати фіксації цієї назви, ні варіанта самого ойконіма. Піз-
ніші джерела з ХУ ст.. фіксують цей ойконім з протетичним г- або без 
нього, але майже завжди з кореневим –у (лат. –u-): Hurmayn, de Hurman 
[1491 AGZ XV, 2144]/ de Urmayn [1498 AGZ XV, 982]. Про давність цьо-
го поселення, про його виникнення не пізніше ХІІІ-ХІУ ст. свідчить той 
факт, що у середині ХУ ст.. часто згадується шляхтич Іван Гу(о)рман-
ський: Johanne Hormansky [1476 AGZ II, 221] або Johanne de Hurmaуn. 
Для того, щоб назва поселення послужила твірною основою для творен-
ня найменування конкретної особи, цей населений пункт мусив бути за-
гальновідомим для широкого кола людей, які часто виступали свідками 
при підписанні різного типу юридичних документів, що їх готували в 
королівських канцеляріях, а  підписував король. 

На нашу думку, назва поселення Урмань походить від дсл./ дукр. 
композитного імені Урман і архаїчного суфікса -*jь, що виражав по-
сесивність. На використання саме цього ойконімотворчого форманта 
вказує м’який фінальний приголосний ойконіма Урмань. Давньоукра-
їнське  (давньослов’янське) композитне ім’я *Урман складається з двох 
компонентів: перший з яких Ур-, на думку Ф. Міклошича, означав “пан, 
dominus”. Він часто вживався в давні історичні часи в іменах: Урмень, 
Уромъ, Урошъ [Мор., 197], а другий компонент –ман “манити, обіцяти”. 
Назви з початковим У- широко вживаються у слов’янській антропоні-
мії, пор.: Убинhга, Убиславъ, Убичесть, Унебожъ, Уневитъ, Унеславъ, 
Устои, Утhхъ та ін. Компонент –ман може вживатися як у пост-, так і 
препозиції, пор. Маниславъ і Радманъ [Мор., 118, 163] Від давньоукра-
їнських композитних і відкомпозитних імен утворено в Україні цілий 
ряд ойконімів: Єсмань, Кіцмань, Кічмань, Кормань, Умань, Цумань і ін.

До відантропонімних найдавніших ойконімів Тернопільщини ми 
зараховуємо й назву колишнього міста Ярослав, яке з ХУІ ст. назива-
ється с. Жабинці, що розташоване над р. Нічлава. Уперше назва цього 
поселення фіксується історичними джерелами у ХУ ст. з означенням 
старий: Stary Jaroslaw in Skalensi [1469 ŹD 18/1, 53], що однозначно 
свідчить про давність цього населеного пункту. В інших документах ХУ 
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і першої половини ХУІ ст. назва цього поселення вживається без будь-
якого означення, але уже у статусі села: Jaroslaw [1471 AGZ XII, 345; 
1542 AGZ XIX, 164]. З другої половини ХУІ ст. це село починає імену-
ватися подвійною назвою: Jaroslaw alias Zabince [1565 AGZ XIX, 184]. 
Сьогодні вживається лише назва Жабинці. Заміна давнішої назви нові-
шою відбулася, напевно, через зруйнування міста татарами (турками) і 
пізніше його запустіння. 

Назва міста Ярослав у давніх українських писемних пам’ятках, на-
певно, фіксувалася з фінальним –ль – Ярославль, як Путивль, Теребовль. 
Однак документи, писані латинською чи польською мовами, не фіксу-
ють цього, властивого лише українській/ російській мовам форманта, 
пор. м. Ярослав на території сучасної Польщі. Ойконім Ярослав утво-
рено від дукр. композитного імені Ярослав за допомогою архаїчного 
суфікса -*jь, що виражав приналежність поселення особі, ім’я якої за-
свідчене в основі його назви. Сучасна назва населеного пункту Жабинці 
походить від патроніма жабинці “нащадки чи піддані особи, патрона з 
іменем Жаба”.

У давньоруських літописах зафіксовано ще кілька назв населених 
пунктів, які розташовані на території Тернопільської області. Це назви 
сучасних міст Кременець (давніше Крем’янець), Шумськ, м. Микулин 
(можливо, сучасне містечко Микулинці), м. Вигошів (сучасне с. Вишго-
родок), м. Моклеков (воно знаходилося десь приблизно між Теребовлем 
і Збаражем), м. Стожок (= с. Стіжок Шумського р-ну), с. Гарбузович 
(Ярбузовичі) на місці сучасного с. Гарбузів Зборівського району та ін. За 
браком місця, ні їх, ні ще цілого ряду інших архаїчних ойконімів нашого 
краю ми не аналізуємо у сьогоднішній статті.

Завершуючи, хочемо відзначити, що дослідження архаїчних ойконі-
мів конкретної території дозволяє додати нові дані про час її заселення, 
а вивчення певних відантропонімних ойконімів дозволяє також виявити 
окремі дохристиянські композитні та від композитні імена, якими корис-
тувалися наші далекі предки, напр.: Домамир, Жизномир, Рукомисл та ін.
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Купч. –Купчинський О.А. Двочленні географічні України на -*ь (Матеріали 

до українського топонімічного словника)// Питання історії української мови. – 
Київ: Наук. думка, 1970. – С. 101-129.

Нер.    –Нерознак В. названия древнерусских городов. –Москва: Наука, 1983. 
–207 с.
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AGZ  –Akta grodzkie i ziemskie, t.1-25. – Lwów, 1868-1918.
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 Viele  Ortsnamen der Region Ternopil gehören zu den ältesten nicht nur in vom 
uns erforschten Gebiet, sondern selbst in der ganzen Ukraine. Wir haben in der 
Oikonymie der obenerwähnten Gegend eine Reihe von Ortsnamen entdeckt, die noch 
zu Zeiten vom Kyjiver Reich entstanden sind. Zu solchen Namen zählen in erster Linie 
diejenigen, die in Litholysen der Fürstenperiode erwähnt sind, sowie auch diejenigen, 
die auch in späteren schriftlichen Denkmälern (historischen Quellen) fi xiert worden 
sind, die aber von altslavischen (altukrainischen) vorchristlichen Namen  mit Hilfe 
von archaischen toponymbildenden Formanten gebildet wurden, und auch anderen 
Merkmalen, die diese Namen mit der  Fürstenperiode verbinden. 

Schlüsselwörter: Oikonym, Toponym, Antroponym. 
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УДК 811.161.2’373                                                 Наталія Вирста (Тернопіль)

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ПРІЗВИЩ ПОКУТТЯ

У статті проаналізовано основні джерела формування українських прізвищ 
Покуття, визначено особливості функціонування офіційних іменувань покутян, 
зафіксованих у Йосифінській і Францисканській метрицах.

Ключові слова: Йосифінська метрика, Францисканська метрика, антропо-
німна формула, власне ім’я, прізвище, прізвисько.

Кожне прізвище має своє походження, свою історію та розвиток. Су-
часні прізвища уже не виражають тих понять, які вони виражали на мо-
мент свого виникнення, а є типовими документальними асемантичними 
знаками людей. Однак так було не завжди. Перш ніж стати прізвищами, 
іменування людей, за якими була закріплена подібна функція, щось озна-
чали у тому середовищі, у якому вони творилися й вживалися. Не в усіх 
назв шлях до прізвища був однаковим. Одні іменування передавалися від 
батьків до дітей і ставали спадковими, переходячи, тим самим, у новий 
клас – прізвища, інші так і залишалися просто «живими» додатковими іме-
нуваннями осіб, характеризуючи їх за притаманними тільки їм ознаками. 

В Україні процес становлення та стабілізації прізвищ відбувався на 
рубежі XVIII – поч. XIX ст., і це переконливо доводять дослідники іс-
торичної антропонімії Л. Гумецька, Р. Керста, М. Худаш, П. Чучка. Не є 
винятком у цьому плані і Покуття, історико-етнографічний регіон Укра-
їни, назва якого вперше фіксується в історичних пам’ятках у XIV ст. 
Спираючись на дані мовознавства, етнографії та історії, територію По-
куття Д. Г. Бучко визначає у таких межах: північною границею регіону є 
р. Дністер; північно-західна границя проходить уздовж річок Бистриця 
та Бистриця-Солотвинська до смт. Солотвин, а потім повертає на пів-
денний схід через населені пункти Бабине, Молодилів, Пнів’є, Надвірну, 
Лоєву, Добротів, Чорний Потік, залишаючи справа (на Гуцульщині) Ді-
лятин, Заріччя, Ослави (Чорні та Білі), а далі проходить через Великий 
і Малий Ключів, Княждвір, Трач, Рожнів, Новоселицю до р. Черемош, 
утворюючи південно-західну та південну межі; на південному сході та 
сході залишається Чернівецька область. До складу Покуття, таким чи-
ном, ми включаємо всі населені пункти таких сучасних районів Івано-
Франківської області: Городенківського, Коломийського, Снятинського, 
Тисменицького, Тлумацького, більшість поселень Борогодчанського і 
Надвірнянського районів [2, 4-6].
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Об’єктом у цій статті є Йосифінська (1785-1788 рр.) і Францискан-
ська (1819-1820 рр.) метрики (далі: ЙМ і ФМ), які є основними джере-
лами для дослідження офіційних іменувань жителів Покуття на етапі 
творення та стабілізації прізвищевої системи. ЙМ і ФМ — це так звані 
перші поземельні кадастри Галичини, які охоплюють іменування прак-
тично всього дорослого чоловічого і частково жіночого населення Га-
личини. У цих рукописних документах зафіксовані прізвища кожного 
населеного пункту Галичини. Вони є винятково важливим джерелом 
вивчення офіційних іменувань людей, зокрема тих додаткових засо-
бів ідентифікації осіб, які використовувалися в офіційних документах 
XVIII – XIX ст. і виконували функцію прізвищ [1, 239]. Матеріали на-
званих метрик уже використовували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені 
для вивчення історичної топонімії та антропонімії (іменування людей), 
зокрема для аналізу прізвищ Бойківщини, Лемківщини, Гуцульщини, 
Опілля та ін.

Для ідентифікації особи у метриках послідовно використовується 
дволексемна антропонімоформула: особове ім’я + антропонім, який 
виконував функцію прізвища. У ЙМ особа записувалася переважно в 
родовому відмінку, бо антропоніми вказували на приналежність хати 
чи будинку, наприклад: chalupa Petra Ududa (с. Братишів); у ФМ пріз-
вище стоїть перед ім’ям, наприклад: Andruchow Danylo (с. Братишів), 
що вказує на збільшення ваги прізвища як сталого офіційного найме-
нування. Трапляються в метриках також випадки трилексемного імену-
вання особи з двома додатковими ідентифікаціями: Dmytrowego Iwana 
Iwan; Dom Lucia Syna Gumienego; Dom Petra Wasyla Myklyna; Fedor 
Ostaš Dziak; Fedor Petrow Bucznik / Fedor Petrow Polanka; Hawrysz Iwan 
Bubna / Hawrysz Iwan Hryniow; Hryhorczuk Iwan Andrey; Iwan Mielniczuk 
Nikoly; Ilka Matwijowego zieńćia; Jaremy Fedora Danylo; Luć Frejow Ziec; 
Maxyma Petra Czornohuza; Nikola Fedorow Komornik; Nikola Starunski 
Chalupnik; Prokopa Ihnata Sztefanowego; Wasyl Hrynia Paleniczki; Wasyl 
Kostiak Fedoryszyn; Wasylowego Hryhora Iwan та ін. Для додаткової іден-
тифікації часто використовувались означення на зразок stary i mlody 
(якщо батько і син називались однаково), górny i dolny: Popowicz Semen 
mlody i Popowicz Semen stary (c. Гавриляк, ФМ); Iwanus Iwan stary 
(с. Ляхівці, ФМ); Nikoluk Fedor dolny, Maxymiuk Iwan górny (c. Джурів, 
ФМ). Інколи для ідентифікації особи, переважно у ЙМ, ім’я упускаєть-
ся, залишається лише іменування за вказівкою на інших родичів: Dom 
zieńćia Karwackiego; Dom zieńćia Buczackiego. Подекуди в метриках за-
свідчені описові іменування особи, як правило, з вказівкою на місце 
походження: Iwas Zubik z miasta Bohorodczany (с. Ляхівці, ЙМ); Wasyl 
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Ilkow z Starych (Кривотул — прим. авт), Olexa Paliy z Nowych (Кривотул 
— прим. авт) (с. Кривотули Старі, ЙМ). Ще в метричних записах фік-
суються слова «albo», «oder», «alias», які в перекладі українською озна-
чають «або», тобто засвідчують двоякість іменування особи: Pylyp Klym 
albo Andrusiszyn (с. Петрилів, ЙМ), Michaylow Hawrylo oder Podhorniak 
(с. Пшеничники, ФМ). Деякі метричні записи фіксують під одним но-
мером двох або трьох власників наділу: Babiczuk Iwan mit (нім. mit «з») 
Chudecki Semen; Boyczuk Fedor mit Charuk Dmyter; Babiow Jakim mit 
Babiow Kość; Dymydiuk Petro et Andrus; Iwasykow Fedor et Mykola; Kislik 
Wasyl et Tymkow Dmytro; Oheruk Onofry et Fedorak Paulo та ін.

Загалом у метриках зафіксовано приблизно 6400 прізвищ Покуття. 
Встановити точну кількість прізвищ на рубежі XVIII - XIX ст. немож-
ливо з різних причин. Аналіз матеріалу, отриманий з ЙМ і ФМ, свід-
чить, що у більшості випадків під тим самим номером будинку в тій же 
самій метриці або спочатку в ЙМ, а потім у ФМ власники фіксуються 
під різними прізвищами. Це, можливо, спричинене тим, що змінилася 
нумерація будинків, помінявся власник, а може, для ідентифікації од-
нієї особи спочатку вживався патронім, а потім прізвисько і навпаки. 
Так, наприклад, для мешканців села Вікняни у ЙМ фіксуються записи, 
в яких для ідентифікації однієї і тієї ж особи використано або патронім 
чи метронім, або прізвисько, або апелятивне означення особи — за про-
фесією, національністю, місцем проживання і под., а в ФМ — тільки 
патронім: Hawrylo Luciew / Hawrylo Mokry — Luciew Mykita; Hawrylo 
Mielnik / Hawrylo Husak — Mielnikow Iwan; Danilo Pawlow / Danilo 
Dudka — Danilo Pawlow.

Нерідко одна й та ж особа (переважно у ЙМ) іменується назвою з 
посесивним чи патронімним формантом або без нього: 
Назва села ЙМ ФМ
Вікняни Kuz Kucuk / Kuz Kucukow Kucuk Olexa

Wasyl Maystruk / Wasyl Maystrukow Maystruk Wasyl
Hawrylo Bolhakow / Bolhaczenko Bolhaczenko Hawrylo
Fedor Bindasiuk / Bindas Bindas Fedor

Перерісль Fedor / Fedorow Fedoryszyn
Радча Kakapicz / Kakapow Kakapicz

Ostapiak / Ostapow Ostapiak
Семенівка Kolak / Kolakow Koylak
Угорники Czubey Czubey / Czubeiow

Dziosow / Dzos Dzos

Ще іншою причиною неможливості встановлення точної кількості 
іменувань у метриках є наявність словотвірних варіантів прізвищ, тоб-
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то найменувань однієї і тієї ж особи, утворених від однієї мотивуючої 
основи за допомогою різних афіксів: Romancio / Romaniec / Romanciow 
(ЙМ, с. Кривотули Старі); Iwan Zazula / Iwan Zazulka, Jakob Bochanec / 
Jakob Bochanek (ЙМ, с. Лісна Тарновиця).

Записи українських прізвищ у метриках переповнені фонетичними 
варіантами, що безперечно утруднює здійснення аналізу антропонімів, 
однозначне встановлення їх класифікація й проводення статистичних під-
рахунків. І хоча ЙМ і ФМ є польськомовними із значними вкрапленнями 
латинської лексики, все ж іноді писарі фіксують у них і українські варіан-
ти назв. Деякі прізвища мають до 5 фонетико-морфологічних і графічних 
варіантів: Madzuryk, Madzurek, Mazurek, Mazuryk; Mechayluk, Michaluk, 
Michayluk, Mychayluk, Michyluk; Moczarniuk, Moczereniuk, Moczerniuk; 
Nahorniak, Nahurniak, Nahyrniak; Nalewayko, Naliwayko, Nalliwayko, 
Nalywajko; Onufreyow, Onufriow, Onufrow, Onufryiow, Onufryiw; Owcaryk, 
Owczaryk, Owczarek, Owczarzyk; Przymak, Preymak, Primak, Pryimak, 
Prymak; Seratiuk, Serodiuk, Serotiuk, Syrotiuk; Winiczuk, Winniczuk, 
Winnieczuk, Winnitczuk, Wynnyczuk; Wirsciuk, Wirstiuk, Wyrstiuk та ін.

Варіантність виявляється, насамперед, у розрізненні й змішуванні 
голосних:

и — і: Kulyk — Kulik, Lylik — Lilik, Szczerbyna — Szczerbina, Dolynczuk 
— Dolinczuk, Dydyk — Dydik, Litowczuk — Lytowczuk, Litwin — Lytwin, 
Litwinczuk — Lytwinczuk, Tokaryk — Tokarik, Wynnyk — Winnik;

е — и: Koterlin — Kotyrlyn, Pleskaniuk — Plyskaniuk, Pohrebny — 
Pohrybny;

у — о: Korman — Kurman, Kaczorak — Kaczurak, Proskorniak — 
Proskurniak;

е — і: Senica — Sinica, Lepczuk — Lipczuk;
о — і: Kit — Kot, Korz — Kіrz, Slobodnyk — Slobidnyk, Nahirny — 

Nahorny Worotny — Woritny;
о — а: Lohaza — Lahaza, Solowej –— Salowey;
о — у: Kolatka — Kuladka, Pultorak — Pulturak, Wrobel — Wrubel, 

Kosztur — Kusztur;
і — и: Snihur — Snyhur, Kozoriz — Kozoryz;
у — а: Wargula — Wargola;
а — е: Bachmatiuk — Bechmetiuk;
и — е: Synica — Senyca, Letwiniuk — Lytwiniuk, Strylcow — Strzelcow;
е — а: Zaiac — Zaiec. 
Очевидно, під впливом польської мовної традиції виникла опози-

ція е — ’е: Worobec — Worobiec, Zaweruch — Zawierucha, Hrebeniuk 
— Hrebieniuk, Kiesielczuk — Kiselczuk, Kozenczuk — Kozienczuk, 
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Tuzienkiewicz — Tuzinkiewicz, Krawiec — Krawec, Hodowaniec — 
Hodowanec’ та ін.

Значну кількість варіантів породжує також змішування латинських 
букв у — і, як результат нечіткої вимови конкретних назв самими мовця-
ми або ж це вплив польської канцелярії. В більшості випадків, особливо 
у суфіксах, паралельні записи у — і є графічними варіантами: Buhaiczuk 
— Buhayczuk, Makitricz — Makitrycz, Mozdzirik — Mozdzyryk, Babiniec 
— Babyniec, Polataiko — Polatayko, Smaluyko — Szmaluika та ін. У той 
же час вони можуть виражати диференціальні ознаки фонем і вказувати 
на різне походження прізвищ: Liskewycz — Lyskewycz; Sirko — Syrko; 
Siry — Syry.

Змішування и — і та е — и нерідко веде до тричленної опози-
ції: Bahrijczuk — Bahryiczuk — Bahreyczuk; Pleszczuk — Pliszczuk — 
Plyszczuk; Kolomeyczuk — Kolomyiczuk — Kolomijczuk та ін.

Флексію –ій у прізвищах писарі передають по-різному — через -уі, 
-іу, -ij, -у, що веде до появи дво- або навіть тричленних опозицій: Babij 
— Babiy — Babiey — Babyi; Bily — Bilyi; Szczerby — Szczerbyi; Kolodziy 
— Kolodzij; Wikariy — Wikary; Dudy — Dudyi; Dzibij — Dzibiy та ін.

Звук /й/ у прізвищах передається також непослідовно, найчасті-
ше через латинське у, але також через і, j: Buhai — Buhaj — Buhay; 
Halaiczuk — Halayczuk; Majstruk — Maystruk.

Українську графему щ писарі передавали як sz або szcz або ще scz: 
Kapusczak — Kapuszczak; Lusczak — Luszczak; Swysczuk — Swyszczuk; 
Woloszcuk — Woloszczuk.

Білабіальне /в/ у кінці складу передається у метриках через w або 
u: Pauk — Pawuk; Wowczuk — Wouczuk; Koubasniuk — Kowbasniuk; 
Ouczarz — Owczar.

Джерелом фонетичних варіантів є також опозиції приголосних, що 
нерідко виникають як результат впливу польської письмової традиції. 
Це, насамперед, змішування свистячих з шиплячими: с — ш, с’ — ш, 
з — ш, ж — ш, з — с, а також звуків ц — ч, ц’ — ч: Sewc — Szewc; 
Sewczuk — Szewczuk; Skurat — Szkurat; Sikora — Szykora; Gruskow 
— Gruszkow; Stogrin, Stogryn — Sztogryn; Fustey — Fusztey; Gruskow 
— Gruszkow; Kustrak — Kusztrak; Kusniryk — Kuszniryk; Smuzak — 
Smuszak; Storoszczuk — Storożczuk; Kozak — Kosak; Reznik, Rzeznik — 
Resnik; Felesiuk — Feleziuk; Owcaryk — Owczaryk; Czapczuk — Capczuk; 
Duczenko — Ducenko; Kmiec — Kmiecz.

Нерозрізнення польськими (рідше німецькими або австрійськими) 
писарями деяких українських фонем стало причиною виникнення опо-
зицій: х — г, ґ — г, г — ø: Chruszcz — Hruszcz; Chymorod — Himorod; 
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Sachaydak — Sahaydak; Gruszka — Hruszka; Hogoluk — Hoholuk; 
Bagriy — Bahriy; Kogut — Kohut; Mogila — Mohyla; Lugowy — Luhowy; 
Nagorny — Nahurny; Zagurak — Zahurak; Hrehorow — Hreorow та ін. 

Нерідко писарі-неукраїнці ніби навмисне викривляли звучання укра-
їнських лексем. Це стосується опозицій дзвінкість — глухість, твердість 
— м’якість. Перша опозиція виявляється у таких фонетичних парах: г 
— к, б — п, д — т, ж — ш, дз — ц, дж — ч, з — с; Glywa — Klywa; 
Sorochman — Sorokman; Arabczuk — Arapczuk; Bohadczuk — Bohatczuk; 
Poberesznik — Pobereżnik; Dziura — Ciura; Rozpopa — Rospopa. 
Бiльшість названих вище фонетичних варіантів іменувань кваліфікуємо 
як одне прізвище.

Опозиція м’якість — твердість проявляється як в середині, так і кінці 
назв перед патронімними суфіксами. Такі фонетичні варіанти кваліфіку-
ємо як різні прізвища. Bereziuk — Berezuk; Rawliuk — Rawluk; Krywak 
— Krywiak; Buriak — Burak та ін.

До однакових зараховуємо також фонетичні варіанти прізвищ, які 
обумовлені наявністю або відсутністю епентетичних n, l: Wodzianka — 
Wondzianka, Glowiuk — Hlowliuk, Chomiak — Homliak та ін.

Різними вважаємо прізвища, які виникли внаслідок аферези і проте-
зи: Ududiak, Ududziak — Wodudiak, Woronowicz — Oronowicz, Wuzewka 
— Uzewka; Harabczak — Arapczak, Horobiec — Orobiec — Worobiec, 
Oczkur — Boczkur; Hrywak — Rywak, Brygida — Rigida та ін.

Не є окремими прізвищами ті записи в метриках, які виникли в ре-
зультаті дії певних фонетичних явищ польської мови при письмовій пе-
редачі українських прізвищ, а саме: 

-передача українських фонем /д’/, /т’/ через /dź/ /ć/: Koguciak — 
Kohutiak; Diduch — Dziduch, Slobodiak — Slobodziak, Wodianka — 
Wodzianka, Wondzianka; Holodiuk — Holodziuk; Diaczuk — Dziaczuk, Diak 
— Dziak, Didowodiuk — Dziadowodziuk, Dydiuk — Dziedzuk, Madzurak — 
Mazurak;

-субституція українського /р’/ через польський диграф rz: Malarczuk 
— Malarzczuk; Szczur — Szczurz; Bodnar — Bodnarz; Kuchtar — Kuchtarz; 
Kuchar — Kucharz; Ouczarz, Owczarz — Owczar;

-субституція українського етимологічного /л/ через польське w: 
Wowczuk — Wolczuk; Kolbas — Kowbаs; Koltun — Kowtun, Kolpak — 
Kowpak, Koltok — Kowtok, Kolbasniuk — Kowbasniuk.

-передача українських буквосполучень –ан, -ен через польські ę, 
ą: Cukięda — Cukinda, Wolosianka — Wolosięka; Fuczęko — Fuchenko; 
Meręda — Merenda, Merynda; Węgryn — Wengryn.
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Не кваліфікуємо як окремі прізвища варіанти на зразок: Lutczak 
— Luczak, Duczak — Dudczak; Melniczuk — Melnytczuk; Mielnitczuk — 
Mielniczuk; Onutczak — Onuczak та ін.

До однакових відносимо прізвища з подвоєними приголосними в 
середині слова: Balaban – Ballaban; Guta – Gutta; Mosoryn – Mossoryn.

Утруднює визначення кількості прізвищ нерозбірливий запис назв, 
неграмотність писарів, перекручування ними окремих літер, пошко-
дження документів часом: Budzygan – Buzdygan; Korsz – Kosz; Chruszcz 
– Chrzaszcz; Rubarz – Rubasz. Можливе також і неправильне прочитан-
ня документа: Woronka – Waranka, Kowbas – Kowbus, Latawczuk (можл., 
суч. Литовчук), Psatteruk – Psalteruk, Basarak – Basarab.

Отже, матеріали ЙМ і ФМ є надзвичайно важливим джерелом ви-
вчення антропонімії Покуття, зокрема тих додаткових засобів ідентифі-
кації осіб, які на рубежі XVIII – XIX ст. виконували функцію прізвищ у 
сучасному розумінні.

1. Бучко Г. Йосифінська та Францисканська метрики як джерело до-
сліджень антропонімії на західноукраїнських землях / Ганна Бучко // 
Питання історичної ономастики України. – К. : Наукова думка, 1994. 
– С. 239-247.

2. Бучко Д. Г. Походження назв населених пунктів Покуття : Івано-
Франківська область / Дмитро Бучко. – Львів : Світ, 1990. – 141 с.

Im Artikel werden die Hauptquellen der Bildung der Familiennamen von 
Pokuttja analysiert. Es werden die Besonderheiten der Funktionierung von 
den in Josephinischer und Franziskanischer Metriken fi xierten Benennungen 
festgestellt.

УДК 811.161.2’221                                      Наталія Войцехівська (Київ)

СОЦІАЛЬНА І КУЛЬТУРНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ 
НЕВЕРБАЛЬНИХ МАРКЕРІВ ЗГОДИ

У статті йдеться про взаємозв’язок невербальних засобів спілкування і со-
ціально-культурних чинників; розглядаються питання соціальної зумовленості 
деяких невербальних одиниць у діалогах добровільної та вимушеної згоди; опи-
суються значеннєві відмінності жестів у різних культурах.

Ключові слова: діалог, згода, невербальні засоби спілкування, соціально-
культурна зумовленість, мовленнєвий етикет.
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Постановка проблеми. Антропоцентрична спрямованість сучасних 
лінгвістичних досліджень зумовлює розгляд мови не як ізольованої се-
міотичної системи, а як продукту її творця та носія ― людини. За допо-
могою мови людина пізнає світ, обмінюється інформацією, враженнями 
і почуттями. Такий обмін, як правило, є двостороннім, тобто діалогіч-
ним, й складається з вербальних та невербальних символів і знаків, що 
існують у тісному взаємозв’язку.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Невербальні засоби вира-
ження думки неодноразово ставали об’єктом уваги українських лінгвіс-
тів. Ряд концептуально важливих положень з’ясували А. Й. Паславська, 
Л. В. Солощук, О. В. Шумейко та ін. Несловесні комунікативні одиниці 
аналізувалися на матеріалі різних мов: української (Т. І. Прудникова), 
французької (Ю. О. Герасимчук), англійської (С. Л. Голощук), болгар-
ської (Л. Є. Петровська) тощо; а також з різних поглядів: гендерного 
(І. Л. Дьяконова), психосеміотичного (А. Б. Коваленко), концептуально-
го (Т. О. Анохіна), міжкультурного (Н. О. Нечаєва) та ін.

Проведені дослідження дозволяють визначити роль невербальних 
знаків у діалозі. По-перше, паралінгвістичні одиниці мовлення є первіс-
ними відносно вербального рівня розмови [3, 80; 5, 65], оскільки більша 
частина інформації передається невербальним способом ще до моменту 
вербальної взаємодії [4, 146]. 

По-друге, в інтеракції невербальні знаки можуть заміняти словесні 
репліки й функціонувати як повноцінні елементи дискурсу, що прирів-
нюються до мовленнєвих актів, напр.:

– Гарне м’ясо, – не думала! Правда, гарне? 
Малі цокотять ложками об миски і, стверджуючи, хитають го-

ловами замість відповіді (В. Барка). 
По-третє, невербальні мовні одиниці (жести, погляд, міміка, пози та 

рухи) супроводжують або посилюють значення вербальних, а інколи й 
допомагають встановити істинне значення слів комунікативного парт-
нера [5, 3]. 

Проте правильне дешифрування невербальних знаків залежить не лише 
від компетенції мовців, ситуації спілкування і ступеня знайомства. Не остан-
ню роль у процесі правильної інтерпретації невербальних мовних одиниць 
відіграє врахування соціального та культурного складників розмови. 

Мета цієї статті полягає в дослідженні взаємозв’язку соціального 
чинника й невербальних мовних одиниць у діалогічному дискурсі зі 
значенням згоди, а також в описі культурних відмінностей деяких жес-
тів та мімічних знаків. Матеріалом для дослідження послугували тво-
ри українських письменників ХХ століття.
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Виклад основного матеріалу та його обґрунтування. Діалогічне 
мовлення завжди соціальне [2]. Соціальний елемент інтерактивного 
процесу полягає в тому, що мовці не завжди вільно висловлюють свої 
думки, виражають почуття і враження. У силу певних моральних, есте-
тичних і соціальних правил поведінки співрозмовники щось замовчу-
ють або висловлюються делікатніше, погоджуються всупереч власним 
меті та амбіціям тощо. І йдеться не стільки про уникнення конфлікту, 
скільки про соціальний каркас розмови: людина з нижчим соціальним 
або комунікативним статусом завжди підпорядковується співрозмовни-
ку вищого рівня. Інакше кажучи, у діалозі мовці перебувають під постій-
ним впливом соціальної регуляції: вони взаємодіють за тими правилами 
і відповідно до тих ролей, що визначені соціумом. Так, напр., у діалогах 
нерівноправних партнерів (дорослий ― дитина, керівник ― підлеглий 
тощо) реакція згоди не завжди добровільна: адресант з вищим соціаль-
ним / комунікативним статусом може «диктувати» відповідь, змушуючи 
співрозмовника прийняти власну позицію. З цією метою авторитетні-
ший використовує певні стратегії, що варіюються від винагороди та 
заохочення до застосування сили, погрози, санкцій або свідомого вве-
дення в оману. Вербально виражена реакція вимушеної згоди, або згоди-
поступки, у таких діалогічних дискурсах, як правило, посилюється не-
вербальними знаками і символами, напр., подаванням руки, поцілунком 
руки, поклоном та ін. Проілюструємо цю думку прикладами:

1) – Ви, панове, досить добре знаєте моє ставлення до вас… 
    – (Кланяється). Мав щастя пізнати, па… товаришко добродійко! 

(Я. Галан);
2) – Нам нема чого довго точити ляси. Треба зараз же виривати з 

корінням свою погибель.
    – Хай буде по-твоєму! – стукнув кулаком по столі Яків Данько 

(М. Стельмах).
У першому діалозі ініціатором розмови виступає дружина адвоката, 

а респондентом – безробітний. Це зумовлює той факт, що реактивний 
акт підтвердження супроводжуються поклоном – знаком соціальної або 
комунікативної нерівності учасників інтеракції. 

У другому діалозі, враховуючи вищий статус співрозмовника й пра-
вила мовленнєвої поведінки у соціумі, адресат пристає на пропозицію 
комунікативного партнера, хоча вона йому не дуже подобається. Вну-
трішню незгоду, вимушеність, роздратування передає невербальний 
компонент – удар кулаком по столу, що супроводжує вербальні засоби 
вираження взаєморозуміння. Це свідчить про те, що, адекватно дешиф-
руючи сказане, паралінгвістичні засоби можуть надавати висловленням 
згоди певних експресивно-емоційних конотацій. 
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Іншим маркером примусовості реакції згоди і внутрішньої незаці-
кавленості щодо майбутніх спільних дій є зітхання, напр.: 

3) – Зараз поїдемо.  
     – Єсть! (Зітхаючи, виходить) (Яків Баш).
У діалозі нерівноправних партнерів ініціатором розмови не завжди 

виступає авторитетніший співрозмовник. Мовець із нижчим соціальним 
або комунікативним статусом теж може виконувати у діалогічному дис-
курсі функцію адресанта, але на його пропозицію авторитетніший спів-
розмовник може або пристати, або ні, напр.: 

– Може б, так відчинити вікно? – питається несміло свого шефа.
– Будь ласка! – погоджується Головкін, і один з писарів кидається 

сповнити його волю (Б. Лепкий).
Як видно з прикладу, ініціатор діалогу обіймає нижчу посаду й ви-

конує нижчу соціальну роль, а тому він висловлюється обережно, не-
сміливо, добираючи потрібні слова, що й зумовлює недосконалість син-
таксичної будови ініціативної репліки. Висловлення адресанта набуває 
відтінку припущення, сумніву щодо доречності сказаного, що переда-
ється дієсловом може з часткою б. Однак отримавши згоду на свою про-
позицію, адресант негайно виконує її (див. авторські ремарки: і один з 
писарів кидається сповнити його волю). 

І навпаки, ситуації цілковитого взаєморозуміння, добровільної згоди 
спостерігаються між рівноправними з погляду віку, освіти, соціально-
го або комунікативного статусу партнерами. Вербальні репліки мовців 
супроводжуються парними невербальними знаками, напр., взаємним 
дотиком або поцілунком, одночасним потисканням рук або погладжу-
ванням тощо. Наведемо приклади: 

4) Сергій (легенько торкнувся її ліктя). Наташо, тобі можна кіль-
ка слів?.. 

    Наташа (озирнулася і, побачивши, що нікого нема, ласкаво взяла 
його за руки). Слухаю, Серьожо (Яків Баш);

5) – Тоді будемо кататися вдвох. Гаразд? 
    – Гаразд.
Ми взялися за руки й погнали щодуху по кризі (А. Дімаров);
6) – Дякую тобі щиро, Мілено! (Цілує її в руку). 
    – Будь ласка, Ахіллесе! (Цілує його в чоло) (Я. Галан).
Як прояв соціальної регуляції розглядаємо вживання деяких жестів і 

поз залежно від ситуації спілкування та мовленнєвого етикету щодо цієї 
ситуації, напр.: 

7) – Кажуть, що ви аж із Польщі? 
   – Так, прошем пані, – наважився врешті озватися лікар. Ще й 
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зробив такий жест, наче підняв над головою невидимого капелюха 
(М. Стельмах) – етикетна ситуація привітання/початку розмови; 

8) – Я затримаю їх, а тоді до ріки. І на той бік. У гори. А там при-
ховаюсь. 

    – Я тебе одшукаю пізніше. 
    – Авжеж (Обнімаються) (О. Левада) — етикетна ситуація про-

щання. 
У деяких комунікативних ситуаціях невербальні жести є їхніми 

невід’ємними елементами, оскільки слугують «ствердженням правди-
вості слів і вчинків» [1, 314] комунікативних партнерів. Такі паралінг-
вістичні мовні знаки є свідомими й підпорядкованими певній меті. Про-
ілюструємо цю думку на прикладі ситуації клятви/присяги: 

9) – А нікуди не втечеш? 
    – Ось хрест святий – не втечу! – перехрестився широко він 

(А. Дімаров). 
Як бачимо, у діалозі реагент свідомо посилює значення згоди-під-

твердження відповідним жестом з метою переконання співрозмовника в 
істинності своїх слів й дотриманні ним обіцянки. 

Уживання та витлумачення невербальних знаків і символів комуні-
кативними партнерами однієї культурної спільноти не викликає осо-
бливих труднощів. Однак в умовах міжнаціональної взаємодії уміння 
правильного дешифрування невербального повідомлення ускладнюєть-
ся численними відмінностями співрозмовників. Особливого значення 
у такій розмові набуває наявність у мовців культурного, соціального, 
психологічного й особистого досвіду. 

Не збігаються з погляду міжкультурної взаємодії деякі жести, мі-
мічні та просодичні засоби мови. Так, українці на знак підтвердження 
й солідарності з комунікативним партнером зазвичай похитують голо-
вою, деякі інші народи (болгари, напр.), навпаки, похитуванням голови з 
боку в бік виражають ствердження, а згори вниз ― заперечення/незгоду. 

У більшості слов’янських культур удар кулаком по столу маркує роз-
дратування, незгоду, тоді як, напр., у Німеччині означатиме похвалу / 
замилування. Ю. В. Косенко так про це пише: «Нехай вас не шокує, 
якщо після виступу на науковій конференції в Німеччині слухачі раптом 
застукають кулаками по столу. У німецькому академічному середовищі 
саме так, а не оплесками, прийнято виражати своє замилування» [6, 49]. 

Прикладом культурного незбігу у значенні жестів є погладжування 
/ постукування себе по голові. В італійців та французів це означає без-
глузду ідею; у британців й іспанців, навпаки, постукування долонею по 
чолі маркує задоволення собою. Тим самим жестом німець демонструє 
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незадоволення іншими. Голландець, стукаючи себе по лобі та витягую-
чи при цьому вказівний палець, повідомляє, що ідея йому до вподоби, 
хоч він вважає її дещо божевільною. Обертання вказівного пальця біля 
скроні у голландців означає, що співрозмовник висловився розумно й 
дотепно; у більшості слов’янських культур цей знак інтерпретується як 
відсутність у співрозмовника розумових здібностей [6, 48].  

Згоду, похвалу зі значенням «усе гаразд, усе правильно» у більшості 
англомовних країн, Європі та Азії передає жест ОК («коло», утворене 
пальцями рук). Але у Франції цей знак має значення «нічого», в Японії 
― «гроші». В Америці, Англії, Австралії і Новій Зеландії значення «усе 
гаразд» маркує піднятий догори палець (він також використовується 
під час голосування на дорозі зі спробою зловити подорожню автівку). 
Якщо ж великий палець різко підносять догори, він виражає нецензурну 
лайку. У Греції такий жест означає «замовкни». 

Мімічні знаки теж неоднакові у різних культурах. Так, підняті брови 
в Англії ідентифікують скептицизм, а в Німеччині означають захоплен-
ня. Захоплення / замилування в Іспанії та Мексиці передається трьома 
складеними пальцями, які жителі «прикладуть до губ і відтворять звук 
поцілунку» [6, 49].

Посмішка – це знак, що в українців і росіян віддзеркалює внутріш-
ній стан, емоції та почуття, які переживаються мовцем у певний момент 
розмови. В Америці посмішка може позбуватися емоційного складника 
і лише маркувати увагу й доброзичливість щодо співрозмовника. Аме-
риканська посмішка як знак уваги в Україні та Росії означатиме відсут-
ність розумових здібностей у її носія. 

Незбіг у вираженні згоди спостерігається й у плані просодики. На це, 
зокрема, звертає увагу О. О. Ускова у своєму експериментально-фоне-
тичному дослідженні. Згідно з ученим, в англійській мові репліки згоди 
набувають позитивних і негативних емоційно-модальних значень. Бри-
танці, передаючи ці конотації у своєму мовленні, як правило, емоційні 
та категоричні, але неагресивні. У росіян-білінгвів, навпаки, виділення і 
розмежування значеннєвих відтінків згоди є випадковим й несвідомим. 
Мовлення російських білінгвів неемоційне та монотонне; вони некате-
горичні й використовують менший набір просодичних засобів для ви-
раження відтінків підтвердження [7, 3, 11, 13]. 

Висновки:
1. Невербальні мовні одиниці, обслуговуючи кооперативний діалог, 

посилюють / послаблюють значення вербальних висловлень мовця, на-
дають їм значеннєвих відтінків а також допомагають правильно інтер-
претувати сказане.
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2. У діалозі невербальні знаки і символи виступають соціально та 
культурно зумовленими. Соціальна регуляція процесу двостороннього 
обміну думками полягає у використанні невербальних символів відпо-
відно до ситуації спілкування й правил мовленнєвої поведінки в соціу-
мі та з урахуванням комунікативного статусу співрозмовників, їхнього 
віку, статі, ступеня знайомства тощо. Соціально зумовленими невер-
бальними одиницями в діалозі зі значенням згоди виступають поклон, 
подавання руки, поцілунок руки, зітхання та ін.

3. Невербальні знаки і символи виступають національно детерміно-
ваними: їхні значення у різних культурах можуть або збігатися, або різ-
нитися. Успіх правильного витлумачення невербальних одиниць мови 
залежить від культурного, соціального, психологічного й особистого до-
свіду комунікативних партнерів. 

Перспективи подальших наукових розвідок. Перспективним вба-
чається подальше дослідження невербальних засобів як соціально зу-
мовлених стереотипів поведінки та елементів несловесного культурного 
коду на матеріалі різних комунікативних ситуацій, а також на рівні між-
культурного спілкування.
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The article under consideration focuses on the non-verbal components with the 
meaning of agreement from cultural and social points of view. The speech acts of non- 
or free-will agreement can depend on rules of social regulation and speech etiquette. 
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It has been determined that in the various cultures non-verbal consent gestures can 
have different meanings. 

Key words: dialogue, consent, non-verbal means of communication, social and 
cultural dependence, speech etiquette. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ТА СЛОВОТВІРНЕ 
НАПОВНЕННЯ НАЙМЕНУВАНЬ ОСІБ ЯК 

ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕТНОСВІТУ 
В ПОЕМІ І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО “ЕНЕЇДА”

У статті розглядається національна картина світу в поемі І.П. Котлярев-
ського. Проаналізовано іменники, які виконують функцію найменування осіб у 
поетичному тексті. З’ясовано словотвірну структуру та особливості функці-
онування назв осіб за різними ознаками.

Ключові слова: функція, номінація, словотвірна структура, іменник, назви осіб.

“Енеїда” І.П. Котляревського – геніальний твір, таємниця безсмер-
тя якого в реалістичному, етнографічно точному відображенні життя 
українського народу засобами живої української мови, бо мова, як ві-
домо, щонайяскравіше передає дух самого народу. У час найбільшого 
приниження українського етносу (руйнування Січі царицею Катери-
ною, заборона української мови, наказ друкувати книжки тільки “по-
московському”) “Енеїда” І.П. Котляревського піднесла національну 
культуру, уособила незнищенність української нації. Сміх поеми роз-
будив приспану свого часу думку українства, а її образи вплинули на 
зміцнення українського національного характеру. 

Величезному успіхові “Енеїди”, надзвичайній популярності цього 
твору сприяла, передусім, перлистосяюча, дотепно гостра і невичерпно 
багата на жарт та іронію мова. В.Г. Короленко свого часу зазначав, що 
І.П. Котляревський перший почав писати мовою, якою говорило на-
селення цілого краю, що не мало письменства. Він зробив цю м’яку, 
виразну, сильну, багату мову мовою літературною, і українська мова, 
яку вважали лише місцевою говіркою, з його легкої руки залунала так 
голосно, що звуки її розлетілись по всій Росії [3, 4]. Усвідомлення зна-
чення “Енеїди” І.П. Котляревського, на думку С.Я. Єрмоленко, важливе 
не тільки для історії літературної мови, а й для орієнтації в сучасних 
умовах її функціонування, адже норми нової (сучасної) літературної 
мови ведуть свій родовід із мовної практики І.П. Котляревського, що ви-
творилася на основі середньонаддніпрянського діалекту [1, 51].
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В арсеналі мовних засобів “Енеїди” важливу роль відіграють іменни-
ки, які звичайно виконують функцію онімних та апелятивних номінацій 
персонажів поеми. З-поміж них кількісно переважають найменування 
діяча та іменники, що позначають осіб за соціальним станом чи зван-
ням, зовнішніми чи внутрішніми ознаками, напр.: бровар, воскобійник, 
верлань, гонець, горлань, косар, курохват, маляр, підсусідок, писарчук, 
поденщик, поромник, полковник, пушкар, ратник, смільчак, сотник, спі-
вак, урядник та ін., напр.: Були тут страшнії гармати. Од вистрілу дри-
жали хати, а пушкарі то клались ниць [2, 142]; Італіянець же маляр, 
ісквапнійший на всякі штуки, співак, танцюра на всі руки [2, 116]; А 
Евр в поденщики найнявся, - як хочеш, так і помишляй! [2, 116].

Лексико-семантичну групу іменників – найменувань осіб за етнічною 
та національною належністю в поемі представляють деривати із суфіксами 
-ець,  -ин/-анин, -ак, -ич, -ин та ін. Пор.: ...Повзуть швейцарці черв’яками, 
голландці квакають в багні, чухонці лазять мурав’ями... Індиком ходить 
там гішпанець, кротом же лазить португалець, зіркує шведин вовком 
там, датчанин добре жеребцює, ведмедем турчин там танцює; поба-
чите, що буде нам [2, 83]. Іменники на взірець турчин, шведин у сучасній 
українській мові кваліфікують як архаїчні, реліктові лексичні одиниці, що 
виходять з активного вжитку. Трапляються вони здебільшого в усній на-
родній творчості та в художніх творах історичної тематики. 

У поемі “Енеїда” І.П. Котляревський створює яскраві, ніби вихопле-
ні з гущі народного життя, образи героїв: троянців, троян, троянства, 
славної троянської громади, енейців, козаків, лицарів, словом, українців, 
ставить їх у правдиві життєві ситуації, переодягає їх у кобеняки, перели-
цьовує античні за походженням імена, пор.: Невтесом всі його дражни-
ли, по-нашому ж то звавсь Охрім [2, 65]; Поромщик їх щонайглавніший 
з Енеєм їздив всякий раз, йому слуга був найвірніший – по-нашому він 
звавсь Тарас [2, 69]. 

Основними засобами іменування головного персонажа поеми є оні-
ми й апелятивні іменникові номінації. Проте онімічне позначення Енея 
– це скоріше виняток, а не норма. Воно з’являється лише в деяких не-
звичних ситуаціях, а з огляду на те, що ситуації різні, то й імення героя 
варіюється: пан Еней, Енеєчко, Анхізенко, Еней Анхізович, Анхізович, 
Венерин син, Анхізів син, Анхізова дитина та ін., напр.: Дідона зараз од-
гадала, чого сумує пан Еней [2, 43]; Венера зачала благати і за Ене-
єчка прохати, Вулкан йому щоб допоміг [2, 159]; Яга ся і заговорила, 
роззявивши свої уста: “Гай, гай же, слихом послихати, Анхізенка у віч 
видати, а як забрів ти в сі міста?” [2, 74]; Евандр мовчав і прислухався, 
слова Енеєві ковтав; то ус крутив, то осміхався, Енеєві одвіт сей дав: 
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“Еней Анхізович, сідайте, турбації не заживайте” [2, 156]; А вас, Ан-
хізович, покірно прошу Палланта доглядать [2, 162].

Найчастіше Енея в поемі поіменовано лексемами пан, лицар, сер-
дега, сподар, гетьман, троянець, князь, зять, пройдисвіт і не промах, 
князь троянський, моторний смілий молодець та ін., пор.: І як доб’ється 
панськой ласки Еней-сподар і князь троянський, то прийде сам в цар-
ський терем [2, 134]; Латин старий і полигався з Енеєм нашим молод-
цем, Еней і зятем називався, – но діло краситься кінцем [2, 128]; Еней 
пройдисвіт і не промах, в війні і взріс і постарів [2, 205]. 

Найчастіше ж Енея названо троянцем, напр.: Троянець я, Еней од-
важний, латинців ворог я присяжний [2, 160]. Однак тональна ампліту-
да іменника троянець змінюється залежно від того, хто іменує його. В 
устах рутульця Турна ця лексема набуває зневажливого стилістичного 
забарвлення, пор.: Тут Турн без пам’яті схватився, стояв, як в землю 
вритий стовп, од злості, з хмелю весь трусився і сна од яву не розчовп: 
“Кого – мене; і хто? – троянець! Голяк, втікач, приплентач, ланець” 
[2, 132]. Як бачимо, до зневажливого троянець Турн додає лайливі го-
ляк, втікач, приплентач, ланець. Крім того, він у ненависті до Енея на-
зиває його образливим словом трояк: Так лізьте ж до Енея раком, пла-
зуйте перед сим трояком, він мир вам славний устриже [2, 225].

Ображена Дідона називає Енея так: Поганий, мерзький, скверний, 
бридкий, нікчемний, ланець, кателик! Гульвіса, пакосний, престидкий, 
негідний, злодій, єретик! [2, 44]. Такими лайливими лексемами із семан-
тикою особи досить насичений текст “Енеїди”. Вони є важливим еле-
ментом взаємної характеристики персонажів у їхніх діалогах чи моно-
логах або в авторській характеристиці. На цю особливість звернув увагу 
П.П. Плющ. Він, зокрема, зазначив, що серед епітетів важливе місце 
посідають епітети лайливі у зв’язку з тим, що сама лайка в бурлескній 
поемі органічно вплітається в мову “перелицьованих” богів і героїв як 
яскравий спосіб мовної характеристики персонажів [3, 9]. Ілюстрацією 
цього є, наприклад, характеристика Латина як дуже скупого царя, пор.: 
Земелька ця була Латинська, завзятий цар в ній був Латин; старий ску-
пиндя – скурвасинська, дрижав, як Каїн, за алтин [2, 117]. Перевізника 
через річку Стікс Харона в поемі названо старим дундуком: На прозь-
би уважав не дуже, злий з сина був старий дундук [2, 132]. Плутона 
поіменовано поганцем, пекельним гаспидським коханцем, а Меркурій 
“прискочив, мов котище мурий до сирних в маслі пирогів”. Розгніваний 
Еней, звертаючись до Нептуна, говорить так: “А ти з сідою бородою, 
пане добродію Нептун! Сидиш, мов демон, під водою, ізморщившись, 
старий шкарбун!” [2, 63].
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Велику групу в тексті твору охоплюють глузливі іменники, переваж-
но суфіксальні найменування осіб із соціально-становим забарвленням, 
які вказують на бідність, безпритульність, блукання тощо. Так, троянці 
– смалені, мов гиря, ланці, латинські постоянці, голе троянство, голь-
тіпаки, голодранці, ватага розбишак, поганці-бакаляри, вихідці-бурлаки, 
шатерники-цигани, поганці, дріб’язок та ін. Пор.: Еней прочумався, про-
спався і голодранців позбирав [2, 112]; Потім, до берега приставши, з 
троянством голим всім своїм, на землю з човнів повстававши, спитавсь, 
чи є що їсти їм? [2, 33]; Розгардіяш настав троянцям, оп’ять забули го-
рювать; буває щастя скрізь поганцям, а добрий мусить пропадать [2, 
72]; Іще там єсть до півдесятка, но дріб’язок і гольтіпа, в таких не буде 
недостатка, хоть в день їх згине і копа [2, 202]. Проте варто зазначити, 
що І.П Котляревський поіменовує троянців і як сміливих, мужніх воїнів. 

Героїчні риси в зображенні побратимів Енея, презирство до смерті, 
весела вдача, український дух, самовідданість, рішучість, незламність 
присяги, дух козацького побратимства уособлюють такі найменування, 
як гайдамаки, козарлюги, паненята, енейці, троянці, троянці-чуприн-
дирі, троянський народ, воїни, внуки славнійших дідів, напр.: Но у тро-
янського народу за шаг алтина не проси; Хто москаля обїхав зроду? А 
займеш – ноги уноси. Завзятого троянці кшталту, не струсять ні-
чийого ґвалту і носа хоть кому утруть [2, 136]; Троянці наші чуприн-
дирі на землю скіць – як там були! І зараз стали розкладатись, копа-
ти, строїть, ташуватись [2, 117]; Що скаже світ про нас, трояни? А 
князь наш бідний що помислить? Адже за воїнів нас числить, за внуків 
славнійших дідів [2, 224]. Звертаючись до своїх побратимів, Еней на-
голошує на честі козацтва: “Козацтво! Рицарі! Трояни! Храбруйте!”; 
“Імення рицарів прославить!”.

Автор знаменитої поеми характеризує своїх героїв, широко викорис-
товуючи різноманітні суфіксальні типи іменників, що позначають осіб 
за певною дією, зовнішніми рисами чи внутрішніми ознаками, пор.: 
Вулкан-коваль тоді трудився: Зевесу блискавку кував [2, 159]; Троянець 
Геленор одважний і, як буряк, червоний лик, горлань, верлань, кулачник 
страшний і щирий вендель-степовик [2, 187]; За сими плентавсь роз-
бишака, Нептунів син, сподар Мезап, до бою був самий собака і лобом 
бився так, мов цап. Боєць, ярун і задирака, стрілець, кулачник і рубака 
[2, 192]; Латин старий не був рубака і воюватись не любив [2, 137]; Ре-
мул, рутульської породи, троюрідний був Турну сват, хвастун і дурень 
од природи, що не робив, то все невлад [2, 149]. 

Складником словотвірних виражальних мовних засобів “Енеїди” є 
іменники з модифікаційним словотвірним значенням “особа жіночої ста-
ті”. Згадане словотвірне значення зумовлене граматичною особливістю 
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твірної бази – належністю вихідного слова до чоловічого роду. Саме ро-
дова віднесеність відкриває можливості для творення похідних із моди-
фікаційним значенням практично від кожного іменника чоловічого роду 
із значенням суб’єкта дії чи суб’єкта стану, пор.: войовниця, говоруха, зна-
хурка, троянка, чарівниця, цокотуха, напр.:  В Сицилію якраз спустилась, 
човни троянські де були; і між троянок помістилась, которі човни сте-
регли [2, 60]; А послі танців варенухи по філіжанці піднесли, і молодиці-
цокотухи тут баляндраси понесли [2, 37]; Камілла – страшна войовни-
ця, і знахурка, і чарівниця, і скора на бігу була [2, 151]. 

Уведення до поетичного тексту “Енеїди” найменувань осіб жіночої 
статі на взірець пащекуха, перекупка, моргуха, фіглярка, заушниця, бре-
хачка, фіндюрка, звідниця тощо зумовлено, передусім, тим чинником, 
що, з погляду суспільної моралі, автор висміює такі риси людської вдачі, 
як брехливість, крикливість, невихованість, шахрайство, скупість, не-
чупарність, звідництво та ін. Звідси й лайливе значення вжитих у поемі 
номінацій ласуха, моргуха, пащекуха, брехуха, заушниця, звідниця, фін-
дюрка, пор.: Цібела же була ласуха, для збитню рада хоть на все; до 
того ж страшна говоруха, о всякій всячині несе [2, 134]; Не знаю – жін-
ка чи панянка, а знаю, що була стара, скупа і зла, і воркотуха, наушни-
ця і щебетуха, давала чиншу до двора [2, 134]; Ірися, цьохля прокляту-
ща, завзятіша од всіх брехух, олімпська мчалка невсипуща, крикливіша 
із щебетух [2, 132]; Мовчать! Прескверна пащекухо! – Юнона злобна 
порощить. – Фіндюрко, ящірко, брехухо! – Як дам – очіпок ізлетить [2, 
197]; Який ти світу повелитель і наш олімпський предводитель, коли 
проти фіндюрки пас?.. Всесвітня волоцюга мерзька, нікчемна звідниця 
пітерська для тебе луччая од нас [2, 197].

Досить послідовно, здебільшого як засіб іронії, І.П. Котляревський 
уживає іменники-демінутиви та іменники-аугментативи, які є членами 
дериваційних субстантивних парадигм, напр.: дитятко, царьок, панок, 
панночка, ненечка, старигань, бабище, дідище, п’янюга, писарчук, куп-
чик на ін. Пор.: Один був Турн, царьок нешпетний, з Латином у сусід-
стві жив… І війська мав свого чимало, і грошиків таки брязчало, куди 
не кинь, був Турн царьок [2, 119]; І панночок фільтифікетних, лакеїв 
гарних і дотепних багацько дуже щось було [2, 85]; І ненечка моя рід-
ненька у чорта десь тепер гуля [2, 64]; Хотів був хатку з ніжки спхнуть, 
як вийшла бабище старая, крива, горбатая, сухая [2, 74]; Прийшли на 
самий перевіз, де засмальцьований дідище вередовав, як в греблі біс [2, 
88]; Гей ти, проклятий стариганю! На землю з неба не зиркнеш, не 
чуєш, як тебе я ганю! [2, 63]. 
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Семантика емоційно-оцінних лексем найкраще виявляється в кон-
тексті, тому взаємодія оцінних іменників із контекстом часто є домі-
нувальною для актуалізації семантичних властивостей демінутивів і 
аугментативів, напр.: Так кончили жизнь козарлюги, зробивши славнії 
услуги на вічність пам’яті своєй [2, 181]; Були там купчики проворні, 
що їздили по ярмаркам і на аршинець на підборний поганий продавали 
крам [2, 93]; Чи знаєш, він який парнище? На світі мало єсть таких, 
сивуху так, як брагу, хлище, я в парубках кохаюсь цих [2, 58].

У поемі “Енеїда” трапляються найменування осіб, які експлікують 
іменники із власне українським суфіксом -енк-о, який свого часу був про-
дуктивним в українській мові для творення похідних одиниць на позна-
чення сина за ім’ям, професією, заняттям чи якоюсь властивістю батька, 
напр.: Там правив каюком Тигренко, із Стехівки то шинкаренко, і вів з 
собою сто яриг [2, 200]; Цекул, пренестський коваленко в Латію з вій-
ськом також пхавсь, так Сагайдачний з Дорошенком козацьким військом 
величавсь [2, 48]; Другим шляхом, з другого боку Агамемноненко Галес 
летить, мов поспіша до строку або в воді гарячий пес [2, 149].

Особливістю мовотворчості І.П. Котляревського в поемі “Енеїда” є 
фразеологічні порівняння, що становлять узвичаєні в українській мові 
сталі вислови на означення предметів, але здебільшого осіб. Напр.: Еней 
умився і убрався, як парубійко до дівок [2, 40]; Обмок в поту, якби ку-
пався, мов з торгу в школу курохват [2, 45]; І перевізник тут явився, як 
циган, смуглой цери був [2, 86]; Прощалися і обнімались, слізьми гірки-
ми обливались, − Анхіз кричав, як в марті кіт [2, 111]; Не в шутку мо-
лодець був жвавий, товстий, високий, кучерявий, обточений, як огірок 
[2, 119]; Як вість така дійшла до няньки, та очі вип’яла, як баньки, а з 
носа спали і очки [2, 135]; Зевес моргнув, як кріль усами, Олімп, мов лис-
тик, затрусивсь [2, 194]. Наявність великої кількості таких порівнянь 
у поемі дослідники пояснюють конкретно-образним характером мови 
твору, бо фразеологічні порівняння − це засіб конкретизації образів, а 
також неперевершений засіб іронії, пор.: Гай! гай! та нігди правди діти, 
брехня ж наробить лиха більш; сиділи там скучні піїти, писарчуки по-
ганих вірш, великії терпіли муки: їм зв’язані були і руки, мов у татар 
терпіли плін. От так і наш брат попадеться, що пише, не остере-
жеться, який же втерпить його хрін [2, 94].

Іронія є улюбленим стилістичним прийомом І.П. Котляревського. 
Вона, на думку П.П. Плюща, в “Енеїді” забарвлює суцільні великі кон-
тексти як природний обертон у загальному бурлескному тоні перели-
цьованої поеми. “Розумний, спостережливий, гостро дотепний, добрий 
знавець сучасного йому побуту і суспільного ладу, моральних вад люд-
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ської вдачі, − зазначає дослідник, − він ніби з мудрою посмішкою і лег-
ким скепсисом дивиться на світ – на “олімпійський потрух” і на земну 
“веремію”. Звідси критичні нотки, іноді досить сильні, які додають до 
етнографічного реалізму поеми риси реалізму критичного” [3, 11]. 

Незважаючи на жанрову своєрідність поеми, її автор використовує мов-
ні засоби, які передають гомін життя українського народу, його реалістичну 
специфіку, локалізацію подій в українській, насамперед у рідній письменни-
кові полтавській, місцевості, пор.: Латин по царському звичаю Енею дари 
одрядив: лубенського шмат короваю, корито опішнянських слив, горіхів 
київських смажених, полтавських пундиків пряжених; рогатого скота з 
Лип’янки, сивухи відер з п’ять з Будянки, сто решетилівських овець [2, 
128]; Він дожидавсь тоді вертепа, хлистав з нудьги охтирський мед [2, 
165]; Пора прибитись до землі та стать на Шведськую могилу [2, 81]; 
Шатнувсь то в сей, то в той куток: в Івашки, Мильці, Пушкарівку, і в 
Будища, і в Горбанівку, тепер дівчат хоть гать гати [2, 228].

Отже, життєво стверджувальна “Енеїда”, у якій оспівано мудрий і 
працьовитий український народ, яскраво представлено його етнічні сте-
реотипи, створена силою неперевершеного таланту І.П. Котляревсько-
го. Феномен поеми в тому, що “в кожному її мотиві закорінена націо-
нальна ідея” [1, 52]. Характер мовних засобів твору зумовлений його 
жанром, а гумор є відтворенням українського народного гумору, який 
щедро розсипано в жартівливих народних піснях, прислів’ях, приказках 
і приповідках, у дотепі народної мови.
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The article deals with the national picture of the world in the poem by 
I.P. Kotlyarevskyj. The nouns which perform nominative function of person in poetic 
text are analyzed in the article. World-building structure and special functions of 
names of persons of different features were determined.
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ПРО МОВНУ СИТУАЦІЮ ТА СТАНОВЛЕННЯ 
МОВНИХ НОРМ У ДИСКУСІЇ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ ТА 

ГАЛИЦЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

У статті схарактеризовано мовну дискусію, що відбулася на початку ХХ 
ст. серед представників наддніпрянської і галицької інтелігенції; описано ро-
зуміння учасниками дискусії стану й статусу української мови на різних тери-
торіях України; окреслено етапи подальшого становлення мовних норм укра-
їнської мови.

Ключові слова: дискусія, Східна Галичина, Наддніпрянщина, мовна норма, 
кодифікація.

Здатність мови розвиватися є природним способом її соціального іс-
нування, вона змінюється, реагуючи на всі зрушення відповідної мовної 
спільноти, тоді як «дослідження соціальної репрезентації тієї чи іншої 
мови на різних щаблях її часового розвитку становить один із принци-
пових аспектів історії літературної мови. В центрі уваги історика літе-
ратурної мови повинна перебувати соціалема цієї мови – історія тих, хто 
нею розмовляв, писав, читав, хто володів цією мовою» [8, 3].

У зв’язку з цим, об’єктом нашої уваги став так званий «галицький 
період» розвитку і функціонування української мови кінця ХІХ – почат-
ку ХХ ст. Адже фе номен західноукраїнського варіанта української мови 
окресленого періоду, ступінь засвоєння характерної для нього лексики 
і фразеології в сучасній українській літературній мові залишається од-
нією з украй мало опрацьованих проблем.

Зауважимо, що практично до 1870-х рр. галицьких впливів на лі-
тературну мову Великої України майже нема, увесь період проходить 
під знаком засвоєння Галичиною літературної мови Великої України. З 
цього приводу Ю. Шевельов зазначає: «Переважну частину свого істо-
ричного існування Галичина жила в іншому політичному організмі, ніж 
велика частина решти українських земель. … У процесі взаємовпливів 
відмінності з Галичиною вирівнювалися, але ніколи це вирівнювання 
не доходило до кінця, до цілковитої тотожности» [11, 13]. Однак «Указ 
царського уряду про заборону друку українських книжок і періодики 
в межах Російської імперії (1876 р.) змусив перенести майже всю лі-
тературно-видавничу (газетно-журнальну) діяльність до Львова, до Га-
личини взагалі. Аж до 1905 – 1906 рр. літературна мова розвивається 
переважно на терені Галичини. Це створило передумови для внесення 
галицьких елементів до літературної мови» [11, 15-16].
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В останні десятиріччя XIX ст., у результаті переслідування україн-
ства в Росії, центром української науки і культури стає Галичина. У цей 
період на арену суспільно-політичного та культурного життя краю вихо-
дить молода й здібна українська інтелігенція (письменники, публіцисти, 
філософи, історики, юристи, вчителі, духівництво, актори та ін.), які й 
започатковують так звану «добу» національно-культурного відродження 
Галичини.

Кінець XIX ст. – початок XX ст. – це бурхливий і разом з тим дуже 
плідний період в історії мови, що багатий знаменними подіями, які 
сприяли розвиткові і зміцненню соціального престижу української 
мови: від утвердження реформованого в 1893 р. НТШ, що значно ак-
тивізував видавничу діяльність (видання «Записок», збірників секцій, 
етнографічних збірників та ін.) до видання першого офіційного україн-
ського правопису 1918р.

Загальновідомо, що у період глибоких соціальних змін найбільш ін-
тенсивно й динамічно розвивається словниковий склад мови, реагуючи 
на все те нове, що виникає як в духовному, так і матеріальному житті 
суспільства. Зміни, які як засвідчує історія найчастіше відбуваються на 
зламі століть, знаходять своє відображення в лексиконі та граматиці й 
призводять до кодифікації мовних норм. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. однією з форм дії суспільства на мову 
в процесі становлення правописних норм була нормалізаторська діяль-
ність авторитетних у галузі мовознавства осіб, що виявилася у формі дис-
кусії навколо мовних питань. Учасники дискусії вiдiграли помітну роль у 
нормалiзацiї української мови, становленні та утвердженні її норм.

На початку ХХ ст. проблеми творення української літературної мови 
з Галичини й Буковини знову були перенесені на Наддніпрянську Укра-
їну, де розгорнулася дискусія з приводу того, на яку базу має спирати-
ся українська літературна мова – наддніпрянську чи галицьку. Дискусія 
відбувалася переважно на сторінках періодики і стосувалася мови тієї ж 
періодичної преси, що виходила на всіх українських землях. У дискусії 
взяли участь І. Нечуй-Левицький, М. Грушевський, А. Кримський, Є. Пе-
ленський, І. Стешенко, Б. Грінченко, В. Гнатюк, І. Огієнко, В. Чапленко, 
Б. Дідицький, П. Куліш, М. Левицький, І. Франко, М. Филипович, М. Па-
човський, С. Єфремов, В. Сімович, Л. Когут, М. Жученко, О. Лотоцький 
та ін. У ній ішлося про те, що саме взяти в спільноукраїнську літературну 
мову з західноукраїнської мовно-літературної практики. Одні дискутанти 
(І. Нечуй-Левицький, А. Кримський) обстоювали думку, що це мають бути 
окремі лексичні одиниці, інші (М. Пачовський, І. Верхратський, І. Франко 
та ін.) – наголошували на тому, що практику розвитку української літера-
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турної мови у західних землях не можна змарнувати. М. Грушевський з 
цього приводу писав: «Ігнорувати цю культурну мову, вироблену тяжкою 
працею кількох поколінь, відкинути, спуститися на дно і пробувати неза-
лежно від тої «галицької» мови творити нову культурну мову з народних 
українських говорів наддніпрянських чи лівобережних, як деякі хочуть 
тепер, – це був би вчинок страшенно шкідливий, хибний, небезпечний 
для всього нашого національного поступу» [4, 8].

Причиною згаданої дискусії стало тимчасове ослабленням урядових 
обмежень щодо вживання української мови в Росії, яке діяло з 1905 р. 
до 1914 р. І. Огієнко з цього приводу зауважує: «…впали нарешті право-
писні заборони в Великій Україні, накладені ще законом 1876 р. Відразу 
повстала українська преса й відразу ж запанував фонетичний право-
пис…» [6, 356]. Згадані обставини сприяли тому, що М. Грушевський 
переніс свою культурно-освітню діяльність зі Львова до Києва і «…всім 
своїм науковим авторитетом ударив по київському правопису, запрова-
джуючи тут правопис галицький» [6, 356]. У цей період продовжує свою 
діяльність НТШ, швидкими темпами розвивається україномовна масова 
преса (до середини 1906 р. виникло близько 35 періодичних видань). 
Проте саме можливість друкувати періодичні видання у Великій Україні 
гостро розкрила одну з найважливіших проблем, яку висунуло життя 
на початку XX ст., а саме: якою мовою, чи то швидше, за допомогою 
яких мовних засобів писати тексти  публіцистичного характеру. З цього 
приводу Б. Грінченко зауважував: «мова публіцистична... в нас була зо-
всім не вироблена» [3, 18]. Традиції газетної мови існували на той час 
у Галичині, тому редактори газет і журналів, незалежно від особистих 
симпатій, змушені були використовувати мовний матеріал, напрацьова-
ний у західноукраїнська землях. Таке перенесення галицьких мовних 
елементів у Наддніпрянську пресу особливо гостро поставило питання 
про унормування правопису, вироблення єдиних норм для всієї України. 

І. Нечуй-Левицький у статті «Криве дзеркало української мови» не-
гативно відгукується про видання у Наддніпрянщині українських газет, 
які, за його словами, «були написані галицькою мовою, неначе їх писали 
й видавали не українці, а захожі галичани» [5, 9]. Письменник уважав, 
що галичани руйнують мовні традиції Наддні прянців, а М. Грушевський 
нібито «заповзявся нахрапом завести галицьку книжною мову й чудер-
нацький правопис в українському письменстві й на Україні і зробить їх 
загальним і для Галичини, і для українців» [5, 4]. Письменник обстою-
вав думку, що галицька мова погана і антинародна, а тому у «Львові не 
можна навчитись україн ської мови, а можна тільки збавить свою чисту 
українську мову дорешти» [5, 16]. 
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Закиди І. Нечуя-Левицького були почуті й з відповідями на них ви-
ступили І. Стешенко, М. Грушевський, І. Верхратський та інші. І. Сте-
шенко у статті «Про українську літературну мову» (1912  р.) писав: 
«Молодші українці засвоювали галицькі мовні придбання, бо других 
не було. Старші патріоти, що тепер, подібно Нечую, ганять мову нашої 
преси, не створили для України вищої мови, чим же в пресі та інстіту-
ціях треба було користуватись» і продовжує: «…силує не Грушевський 
других до сії мови, а його й других – потреба вислову духа, – та стіхійна 
сила, перед якою нічого не значать лементи людей, що низько хотять 
затримати нашу націю…» [7, 315]. У цій науковій розвідці вчений ви-
словив важливу думку про абстрактність поняття «народної мови», «яка 
самостійно не животіє», а реалізується в територіальних діалектах. Як 
зауважує Р. Трифонов, «цінність цієї тези – у контрастному показі того, 
що єдиною реальністю натомість є літературна мова, яка може бути недо-
сконалою і недостовірною» [9, 13]. І. Стешенко доводить, що літературна 
мова «потрібна, бо вона єдина», саме з цієї причини і у Наддніпрянській 
Україні, і в Києві активно використовується галицький мовний матеріал – 
бо він значною мірою є єдиним. 

І. Верхратський, аналізуючи й підсумовуючи полеміку учасників дис-
кусії, зазначав: «Щоби скрізь на Україні і у нас писали однако, се дуже ба-
жана була би річ». Проте сподіватися на це найближчим часом нереально, 
бо «наш язик розвиває ся в так некорисних обстановах, що годі про те те-
пер навіть і думати. Задля правописи тепер розчинати надто сильну бор-
бу було би кроком нерозважним, а навіть шкодливим» [1, 16]. З ученим 
погоджувався і М. Грушевський, який також стверджував, що жоден з 
варіантів правопису не є досконалим, їх використовують непослідовно, 
однак відкидати мовну практику українців, що проживають на різних 
територіях України – це вчинок хибний. Хочуть цього учасники дис-
кусії чи ні, однак лише час і «толерантність, яка виробляється спільно 
позитивною працею, а не передиранням та амбітним суперництвом, не 
дозволить поволі згладити наявні розбіжності» [4, 21]. 

М. Грушевський у статтях «Про українську мову й українську спра-
ву» (1907 р.) виявляє солідарність з І. Франком у підпорядкуванні мов-
ного розвитку суспільному, підтримує концепцію мови як знаряддя для 
поширення ідей та просвіти. «Видатний історик наголошував на відпо-
відальності не за «чистоту» чи внормованість мови, а за її функціону-
вання – не за те, яке мовне явище увійде з традиції в майбутній канон, а 
за саму традицію україномовності видань», зауважує Р. Трифонов [9, 14]

Таким чином, разом з україномовними виданнями зміцнювалась 
українська літературна мова, поповнюючись новими словами. І хоча 
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при цьому відбувалися певні крайнощі, зокрема відштовхування від ін-
ших мов: своє – це не схоже на чуже. І все ж обійтися без запозичень 
ніяк не можна було. Такі слова, як пошта, телеграф, електрика, ква-
драт, кілограм і подібні заміняти витвореними на власному ґрунті ніхто 
не наважувався, хоча вони приходили з сусідніх (російської і польської) 
мов. В. Чапленко з цього приводу зазначає, «потроху став вироблятися 
компромісовий стан: відкидались рішуче переважно побутові галицькі 
слова типу «емерит», «рутинований», «мешти», «атут», «ас», а за-
своювались наукові та промисловотехнічні назви й вислови, навіть у 
галицькому генетично польському оформленні «хемія», «аритметика» 
– замість давнішого наддніпрянського «арихметика»; «ліхтар», «елек-
тричність» або «електрика» тощо. Нові тенденції відбивалися і в мові 
художньої літератури» [10, 225].

Важливим етапом розвитку української мови став зредагований 
Б. Грінченком «Словарь української мови» в 4-х томах, який побачив світ 
у 1907 – 1909 рр., що, безперечно, став найбільшою заслугою Б. Грінченка 
перед українською культурою. Без цього справжнього подвижника слов-
ник ніколи не побачив світу або ж був би виданий далеким від доскона-
лості. Сам упорядник у передмові до словника зауважив: «...Ми не вважа-
ємо пропонований словник ні таким, що вичерпує багатства української 
мови, ні доведеним до такого ступеня досконалості, яка могла б задоволь-
няти принаймні нас самих, і знаходимо собі виправдання лише в тому, що 
обмеженість часу, протягом якого треба було виконати всю роботу, була 
в цьому разі перешкодою, якої не могла збороти крайня напруга сил пра-
цівника. Ми вважаємо свою працю першим щаблем на шляху створення 
наукового українського словника, і усвідомлюючи його численні вади, все 
ж наважуємося випустити його в світ, щоб дати точку опори подальшій 
роботі у тому ж напрямі» [2, ХХХІІІ]. І все ж словник суттєво вплинув 
на процес нормування української літературної мови, хоча такої мети 
упорядник перед собою і не ставив. З цього приводу І. Огієнко писав: 
«Словник був прийнятий по всіх українських редакціях та виданнях. Ось 
цей правопис, як вислід збірної праці письменників всього ХІХ століття й 
усього українського народу, і запанував в Україні» [6, 356].

Знаменними у житті України були й три роки відносної самостій-
ності української держави. Цей період неповторний ще й у тому відно-
шенні, що його наповнювала творчість корифеїв української літератури, 
чий талант виявив себе уже в XIX ст. – І. Франка, Лесі Українки, М. Ко-
цюбинського, Б. Грінченка, А. Тесленка, П. Грабовського, а також тих 
письменників, які почали свій творчий шлях у ці роки, а закінчили його 
в 30 – 50-х роках XX ст. – М. Вороного, В. Винниченка, С. Васильченка, 
О. Кобилянської.
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Так, зокрема, нову якість мови започаткував у другій половині XIX 
ст. І. Франко. Але його творчість служила зразком і на початку XX ст.: 
були написані поема «Мойсей», повість «Перехресні стежки» та інші 
твори. Письменнику вдалося розкрив особливості мови українсько-га-
лицької інтелігенції кінця XIX – початку XX ст. Зазначимо, що мова 
І. Франка – це, з одного боку, феномен високорозвиненої, філософськи 
виваженої мови українського інтелігента, з другого – зразок побутової 
мови освічених галичан. 

Західноукраїнські говори найбільше відбилися у мові Василя Сте-
фаника, Марка Черемшини, Леся Мартовича, Осипа Маковея, Уляни 
Кравченко, Євгена Гринишина та інших. Проте, як зазначає В. Чаплен-
ко, твори В. Стефаника, написані покутським діалектом, уже жили неза-
лежним від автора життям. 

Творчість Лесі Українки також розпочалася в XIX ст., однак розквіт її 
припадає на початок XX ст. Авторка дбала про те, щоб українська мова 
розвивалася на рівні інших європейських мов. Письменниця не брала 
участі в лінгвістичних дискусіях, але з її листів, а головне з мовної прак-
тики, випливає, що вона дотримувалася усталених на той час літератур-
них традицій, наслідувала не лише Т. Шевченка, але й користувалася 
виробленим у Галичині культурним лексичним мінімумом і не цуралася 
діалектизмів. В. Чапленко зазначає: «Незалежно від діалектних явищ її 
мова надзвичайно багата лексично, граматично й фразеологічно. В цьо-
му розумінні вона використала українську народну мову так, як ніхто 
інший з українських письменників. Це багатство чарує читача особливо 
в її пізніших драматичних поемах» [10, 232].

До непересічних явищ української літературної мови цього періоду 
належить мовотворчість М. Коцюбинського, який хоча і писав тією мо-
вою, яка усталилася в Східній Україні, однак він не ігнорував і мови 
І. Франка та О. Кобилянської. Тому трапляються у нього так звані «га-
лицизми», які доречніше кваліфікувати як елементи тодішнього захід-
ноукраїнського варіанту літературної мови. Це, скажімо, такі слова, як 
реченець «строк», таким робом, робучий, спочувати, зарібок, не годен, 
навчитель, бюрко, хлоп, як ся маєте та ін.

У творчій манері О. Кобилянської простежується помітне намагання 
писати загальноукраїнською літературною мовою, однак у її творчості 
все ж відчувається вплив західноукраїнської літературної традиції. І це, 
на думку дослідників мови, явище закономірне, оскільки вона наклада-
лася на ту мову, якою користувалася галицька, покутська і буковинська 
інтелігенція і яка позначалася на мові простолюдинів.

Художні, науково-публіцистичні, релігійні та інші видання кінця ХІХ 
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– початку ХХ ст. і досі не втратили свого наукового значення, оскільки 
вони є джерелом вивчення історії розвитку української мови, філософ-
ської думки, історії, права. Саме через слово і за допомогою слова фор-
мувалася національна свідомості українського народу. 

Усе те, що відбувалося в суспільно-політичному та мовно-культур-
ному житті Наддніпрянщини, Слобожанщини, Східної Галичини і Над-
сяння, сприяло тому, що українська літературна мова першої чверті XX 
ст. мала вже вироблену суспільно-політичну термінологію, з допомогою 
якої можна було повністю передати характер суспільно-політичних ру-
хів як тодішнього часу, так і попередніх епох. У літературі початку XX 
ст. значно вільніше, ніж на сучасному етапі розвитку мови, уживалися 
діалектні, локальні слова й вирази – як західні, так і східні. 

Правописна дискусія, що виникли на початку ХХ століття, допома-
гала формувати наукові засади єдиних мовних норм шляхом подолання 
розбіжностей, які існували в правописній практиці Наддніпрянщини та 
Галичини. Учасники дискусії довели, що особистість здатна впливати 
на мову і формувати її норми. Власне дискусія, як зауважує Р. Трифонов, 
«дає унікальні відомості як про кодифікацію мовних норм, так і про їх-
ній стан» [9, 17]. Дослідник зауважує, що «літературна норма української 
мови є наддіалектним явищем з гетерогенною основою» [9, 17], а значна 
кількість «галицьких» слів, які активно функціонують у сучасній україн-
ській мові доводить, що нехтувати мовною практикою Східної Галичини 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. неварта. 

Кінець XIX – початок XX ст. – короткий, однак плідний період у 
розвитку української літературної мови, що збігається з пробудженням 
української національної свідомості народу, зі спробами збудувати свою 
власну державу, з бурхливим наростанням художньої творчості як у га-
лузі літератури, так і в інших ділянках мистецтва.
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УДК 811.161.2:39                                             Ніна Гуйванюк (Чернівці)

ЕТНОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ПРОПОВІДЕЙ 
СИДОРА ВОРОБКЕВИЧА

У статті йдеться про етнокультурні виміри мовних засобів, що виража-
ють християнську етику (своєрідний кодекс християнських доброчесностей), 
відображені у церковно-проповідницьких творах буковинського письменника 
Сидора Воробкевича (1836 – 1903), 175-ліття якого відзначає літературна гро-
мадськість України у цьому році.

Ключові слова: ідіостиль письменника, Сидір Воробкевич, церковно-пропо-
відницька публіцистика, лінгвокультурема, етнолінгвістика. 

Формування антропоцентричної парадигми у межах лінгвістики 
спричинило зосередження уваги науковців на мовних засобах, які екс-
плікують мовну картину світу, представлену в її індивідуальній моделі. 
В українському мовознавстві спостерігаємо активізацію досліджень, 
сконцентрованих на окремій мовній особистості, зокрема постаті того 
чи того  письменника як репрезентанта самобутнього мовомислення 
народу, який використовує необмежені ресурси рідної мови по-своєму, 
виробляючи свій індивідуальний почерк. До таких належить і малодос-
ліджений досі видатний український письменник другої половини ХІХ 
ст. письменник Сидір Воробкевич (1836-1903). Індивідуалізація стилю 
письменника репрезентована в умінні актуалізувати найвдаліші мовні 
засоби, критеріями добору яких є ідейно-художні параметри, породжені 
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темою та ідеєю твору, а також творча особистість автора, що виявляє 
специфіку свого ідіолекту та культурного коду тієї етнічної групи, до 
якої він належить [10, 15].

Мова віддзеркалює національно-культурні уявлення про світ люди-
ни та етносу в цілому. У сучасній лінгвістиці актуалізувалися два на-
прями: когнітивний та лінгвокультурний, що дають змогу побачити в 
мовних одиницях „культурно маркований зміст, що містить мовні та ет-
нокультурні складники, уявлення, оцінки тощо” [1, 285].  Метою нашого 
дослідження є систематизувати й проаналізувати мовні засоби, в яких 
письменник зреалізував культурологічні виміри буковинців як частини 
українського етносу. 

Сидір Воробкевич як творча особистість поєднав у собі талант пись-
менника і дар композитора, неабиякі здібності педагога і громадського 
діяча, редактора і видавця буковинських часописів, православного свя-
щеника, професора теологічного факультету Чернівецького університе-
ту. Його життя і творчість припадають на нелегкий період в розвитку 
України, коли його рідна земля Буковина належала на правах колонії до 
Австро-Угорської імперії, коли населення краю зазнавало важкого соці-
ального й національного гноблення. Поряд з Юрієм Федьковичем, своїм 
краянином і літературним побратимом, Сидір Воробкевич поставив собі 
за мету „проспівати поранкову пісню духовного пробудження буковин-
ських українців, заявити про них світові” [7, 5]. Його багатогранна ді-
яльність була спрямована на те, щоб пробудити дух „руськості”, тобто 
українськості, у населення краю. У цьому полягає феномен Сидора Во-
робкевича, який маємо ще дослідити.  Ярослав Гулін у книзі „Апостол 
просвіти” підкреслює, що Сидір Воробкевич був передусім великим 
патріотом, він був „буковинцем, який народився і помер на своїй землі, 
ніколи її не зрадивши. І ще раз буковинцем, бо, добре знаючи мови та 
релігійні канони, розв’язання спірних питань шукав у співпраці, поро-
зумінні міжнаціональному та міжконфесійному. Він – людина з народу, 
свідомий потреб своїх земляків, їх можливостей; муж державницького 
мислення, який, знаючи історію та реалії сьогодення, торував шлях до 
об’єднання українського народу; учитель, який використовував наймен-
шу можливість для здобування знань і, не хизуючись ними, передавав і 
дорослим, і дітям; пастир, який зазнавав образ та погроз, але ніколи не 
вдавався до подібного у стосунках з іншими людьми; сирота, який всьо-
го досяг власними зусиллями; мученик, якому життя не раз завдавало 
невимовного болю; художник, нереалізовані здібності котрого вже наві-
ки заховала могила... [6, 6]. І  ми не повинні забувати таких людей з ко-
горти „щирих робітників” на ниві національного відродження України. 
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Як зазначають дослідники, його художня творчість була довершеною, а 
громадсько-культурна діяльність – різноплановою і корисною для духо-
вного розвитку українського народу. 

Предметом наших спостережень стали твори публіцистично-церков-
ного жанру, які належать перу Сидора Воробкевича, письменника і свя-
щеника, православного протоієрея, професора теологічного факультету 
Чернівецького університету,  учителя  християнських повинностей.

Церковно-проповідницька публіцистика С.Воробкевича займає у 
творчому доробку письменника помітне місце –  це  понад 100 пропо-
відей („наук”) для народу, які були опубліковані в часописі „Сandela” та 
частково видані окремими книгами: „Науки надгробні для сельського 
народа” (1891), „Десять заповідей Божих і Молитва Господня” (1893) 
та „Науки для народа” (1899). Цей творчий доробок письменника – уні-
кальне явище в нашій культурі, варте окремої уваги дослідників – тео-
логознавців, літературознавців, мовознавців, на що, зокрема, вказували 
дослідники творчості Сидора Воробкевича Петро Никоненко та Мико-
ла Юрійчук  [7, 186]. Досі мова проповідей С.Воробкевича ще не була 
предметом спеціального розгляду. 

Ми ставимо перед собою завдання проаналізувати мовні засоби з 
особливою культурною семантикою (лінгвокультуреми) у контексті іді-
остилю письменника, мову на основі аналізу його „наук для сільського 
народу” –  церковних (надгробних) проповідей С.Воробкевича, виданих 
у 1891 році [4 ]. За ухвалою редакційно-видавничої ради Буковинського 
православного університету імені Митрополита Євгена Гакмана у Чер-
нівцях це видання було адаптоване сучасною мовою  і побачило світ  
2007 року у видавництві „Книги-ХХІ”. В анотації до видання сказано, 
що біблійні цитати українською мовою подано за виданням: “Святе 
письмо Старого та нового Завіту. Повний переклад здійснений за ори-
гінальними єврейськими, арамейськими та грецькими текстами. За до-
зволом Церковної Влади. –  Ukrainian Bible 63 DC. United Bible Societies 
1992 50 М.”. Видання рекомендоване студентам, викладачам, теологам і 
філологам [5]. Невідомо, яким виданням книг Святого Письма користу-
вався Сидір Воробкевич. Хоч відомо, що  у Відні 1871 року (саме в цьо-
му  році він стає почесним членом Львівської „Просвіти”) було вперше 
видано „Євангеліє” українською мовою [6, 8]. 

„Не даремно я та не без цілі жив на сім світі”, – писав Сидір Воробке-
вич [8]. Багато сил віддавав він священицькій діяльності, продовжуючи 
славну і давню родинну традицію.  Походив Сидір (Ізидор, Ісидор)  Во-
робкевич з священицької родини, що мала багатолітні традиції служіння 
православній вірі. Його прапрадід Іван Скульський Млака де Оробко, 
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не витримавши насильства німецьких лицарів над православною вірою, 
перебрався з тієї частини України, що була під Литвою, в середині ХVІІІ 
ст. на Галичину, а його нащадки – на Буковину. Прапрадід  Сидора був 
священиком у селі Семаківцях на Коломийщині. Це була висоосвічена 
(зважаючи на характер прізвища) і релігійна родина, котра, можливо, 
саме через релігійні переконання і відстоювання православної віри зму-
шена була покинути рідні землі і тікати від переслідувачів у Галичи-
ну.  Таке складне прізвище свідчить про шляхетне походження родини.  
Прізвище Оробко змінив на Воробкевич його дід Михайло (за порадою 
єпископа Власовича). Проте частина родинного складеного прізвища 
Млака від прадіда стала улюбленим псевдонімом письменника Сидора 
Воробкевича, саме під цим прізвищем його пізнав Іван Франко, присвя-
тивши йому вірш „Данилові Млаці”. Прадід Сидора Воробкевича Ти-
мофтей  був священиком у селі Прилипче Заставнівського району Чер-
нівецької області, пізніше – у Луці. Дід Сидора Воробкевича Михайло  
був протопопом у Кіцмані, а батько (Іван Воробкевич) був викладачем 
філософії та катехизису у Чернівцях. На жаль, батьки Сидора померли у 
ранньому віці, і сиріт (трійко дітей) забрав до себе на виховання дідусь 
Михайло. Діти зростали в українському національному дусі, у глибо-
ко патріотичній атмосфері. Від дідуся Михайла дізнався Сидір багато 
цікавого про історію України, про козаків, про Гонту й Залізняка, про 
міста Київ та Умань. Бабуся Параскева з роду Яновичів знала багато 
українських казок і пісень, навчала онуків співати. Отож дух україн-
ства пізнали онуки з самого дитинства. Бабуся Параскева причинилася 
до того, що обидва її онуки – Сидір та Григорій – стали письменника-
ми і священиками, а головне – „стали окрасою Руси”, як писав Степан 
Смаль-Стоцький [9, 36]. „...Пізнав я, що є щирим сином святої Руси!..”, 
– писав сам Сидір Воробкевич у листі до редакції „Ниви” 1 березня 1865 
року [6, 44].

У 1860 році  Сидір закінчив семінарію у Чернівцях,  одружився і про-
тягом семи років був священиком у віддалених гірських селах Буковини 
– Давиденах, Хорошівцях та Руській Молдовиці. Молодий священик по-
єднував служіння Богові з апостольською дорогою просвітництва в од-
ній з найбільш відсталих австрійських провінцій. Він мав змогу зблизь-
ка спостерігати умови життя простих людей, їх звичаї і традиції, збирав 
і записував народні пісні, „лазив, –  як сам писав, –  у низьку хатчину, 
під бідну солом’яну стріху, частував сліпого лірвака  і тонув в музику... 
Моя душа злітає понад небеса, як старий мошул Николай, бувало, грає 
гуцулки-коломийки” [6, 15]. З 1867 року С.Воробкевич проживав у Чер-
нівцях, працював викладачем співу в чернівецькій гімназії та духовній 
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семінарії. Закінчив Віденську консерваторію з основ гармонії та компо-
зиції, активно займався композиторською й літературною діяльністю. У 
1875 році з відкриттям Чернівецького університету почав працювати на 
теологічному факультеті. Фактично упродовж усього життя він трудив-
ся на ниві священицької і  педагогічної діяльності. 

З іменем Сидора Воробкевича пов’язана діяльність таких  народних 
товариств у Чернівцях, як „Руська Бесіда”, „Руська Рада”, „Літературно-
музичне товариство”, „Союз”, видання перших часописів „Буковинська 
Зоря”, „Руська хата”. Сидір Воробкевич був серед засновників і постій-
них членів товариства „Руська бесіда”, який перетворився на справжній 
осередок національно-культурного життя буковинських українців, у 
1880-1883 рр. – його головою, з 1887 р. – почесним членом. Ім’я Сидо-
ра Воробкевича було відоме буковинцям ще за його життя зі сторінок 
журналів, календарів, альманахів і збірників, шкільних підручників. Не-
даремно Іван Франко покладав на нього великі надії у сфері просвітни-
цтва. У вірші „Данилові Млаці” він звертається до поета звертаннями  
„отче Даниле” і  „співаче”, підкреслюючи ними як священицьку діяль-
ність, так і літературно-художню  творчість письменника:

Ти будь керманич наш в бурливім морі,
Щоб в тобі бачив люд привідця свого
І все чув добре слово в добру пору.
Сидір Воробкевич, виконуючи цю настанову великого Франка, усім 

своїм подвижницьким життям намагався віднайти в душі те „добре сло-
во” і сказати його „в добру пору”  своїм краянам і своїм читачам в усій 
Україні. 

Сидора Воробкевича називали „гордістю і славою  православного 
руського духовенства”. З користю для формування українського духо-
венства Сидір Воробкевич працював кільканадцять років у церковному 
румуно-українському часописі „Сandela”, ведучи його українську час-
тину, видав кілька книг власних церковних проповідей. Ці видання мож-
на розцінювати так само, як своєрідні навчальні посібники, оскільки їх 
автор дбав передусім  про підготовку нової української священицької 
інтелігенції. Він прагнув запропонувати свої проповіді, своєрідні зразки 
звернень до народу у певних ситуаціях життя, написаних живою україн-
ською народною мовою, доступною і зрозумілою кожній людині,  пере-
дусім випускникам теологічного факультету, щоб вони могли бути  ви-
користані у їхній майбутній священицькій діяльності. Крім того, пропо-
віді С.Воробкевич не випадково назвав „науками сельського народа”, бо 
вони були справді своєрідними настановами християнського життя, які 
проповідував православний душпастир. С.Смаль-Стоцький підкреслю-
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вав, що як священик і професор теологічного факультету С.Воробкевич 
виховав „ціле покоління священиків, що „осталось ще хоть руським, а 
не пішло служити іншим богам, куда вели їх другі поважні наміри” [9, 
40]. Як справедливо написали дослідники літературної творчості пись-
менника П.Никоненко та М.Юрійчук, „в особі С.Воробкевича українська 
суспільність свого часу мала не просто душпастиря, а церковного діяча-
просвітителя, який дбав одночасно про національне та духовне, засноване 
на принципах християнської моралі, виховання народу. Щодо цього, то 
він стоїть в одному ряду поруч з такими нашими церковними діячами-по-
движниками, як М.Шашкевич, О.Духнович, М.Вербицький та ін.” [7, 37]. 
Авторові трьох томів церковних проповідей Сидору Воробкевичу в 1896 
році ( з нагоди 60-ліття) надано титул архіпресвітера-ставрофора.

Сам С.Воробкевич розумів важливість і призначення своїх пропо-
відей, написаних  українською народною мовою. У „Передньому слові” 
до „Науки для народа” (1899) він пояснював, що  підготував до друку 
свої „науки”, оформлені народною мовою, з потреби зробити їх доступ-
ними і зрозумілими для народу, бо тільки  в такий спосіб вони „матимуть 
хосен” і будуть „животворною силою”, зможуть виконати своє просвіт-
ницьке, виховне значення: „Донедавна не було у нас на Буковині ще жод-
них оригінальних руських збірників проповідей, тож уживалося збірни-
ків російських та галицьких. Вправді, подеколи при деякій нагоді виго-
лошували старі душпастирі проповіді – однако поскільки вони при тім 
уживали мови з примішками великоруськими, церковнослов’янськими, 
руськими (тобто українськими – Н.Г.) і хто знає ще якими іншими ви-
раженнями, то ті проповіді не мали животворної сили, і тому нікого з 
народу не могли зігріти і до богоугодного життя приспособити... (ви-
ділено нами – Н.Г.). Осли народ розуміє проповідь, то така проповідь 
для него є животворною і її хосен не хибне його. Сли народ поученія не 
розуміє, то весь труд священика безхосенний і марно пропадає, як той 
голос у пустині” [3, 3].

Проповідь як жанр конфесійного стилю давно існує в православ-
ній Церкві і має в своїй основі живе слово проповідника, адресова-
не вірянам. Його основними ознаками є релігійність, повчальність та 
пов’язаність із різними ситуаціями життя,  сьогодення. Як мудрий ар-
хіпастир Сидір Воробкевич своє повчальне слово („науки”) збагачує 
великим досвідом богослова-проповідника, основну увагу приділяє 
найголовнішому в земному житті кожної людини – дотриманню хрис-
тиянських духовних цінностей. З цією метою він цитує книги Святого 
Письма, закликає дотримуватися Заповідей Божих як душпастир, визна-
чає християнські цінності, яких кожен має дотримуватися. 
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Тематичний спектр „наук” С.Воробкевича досить широкий, він від-
повідає тій програмі, яку прагнув реалізувати священик-просвітитель. 
Це розповіді-повчання про сенс людського життя, про вартість кожної 
людини, ким би вона не була, про зміст і призначення життя людини у 
певний період, про негативні риси характеру, вдачі чи поведінки люди-
ни, про тілесне і душевне здоров’я людини тощо. 

Час, коли працював письменник над укладанням „Наук надгробних 
сельського народу” (80-і рр. ХІХ ст.), був непростий і в  його особис-
тій долі. У молодому віці померли його сини Олександр і Володимир. 
А син Євген до року після одруження повдовів. У 1884 році завчасно 
помер його улюблений брат Григорій, а ще раніше – його дружина. До-
водилось втрачати і друзів та побратимів. Так, у січні 1888 р. протоіє-
рей С.Воробкевич читав надгробну проповідь над  своїм літературним 
побратимом Юрієм Федьковичем [2, 4]. Складаючи тексти надгробних 
проповідей, безперечно, автор сам переживав почуття,  близькі до тих, 
які відчували його краяни над могилами рідних  і близьких по духу лю-
дей. Узагалі говорять, що Сидір Воробкевич був надзвичайно доброю 
людиною і ніколи ні на кого не підвищував голосу. Проте йому жило-
ся нелегко. Про свій фізичний стан і душевний настрій у цей період 
С.Воробкевич писав у 1889 році в листі до професора учительської семі-
нарії  з Тернополя Олександра Барвінського (1847-1926), історика, педа-
гога і громадсько-політичного діяча, який у 1891-1907 роках був послом 
до австрійського парламенту: „Я, братику, ослаб і не раз мислю: неза-
баром тебе понесуть і положать біля твого брата Григорія – і дай Боже, 
щоб гаряче желання скоренько сповнилось. На сьому гидкому світі, 
повному злості, ненависті, поганого, мерзкого егоїзму, обскурантизму і 
фарисейства, тяжко тому жити, котрий думав: за мій слабий, малознач-
ний труд тебе спімнуть не злим, но добрим словом...” [8]. Відчувається, 
що письменник почувався і не зовсім здоровим. З 1891 р. він серйозно 
захворів (на хвороби  серця та очей). З 1902 року через хворобу змуше-
ний залишити роботу в університеті. Помер С.Воробкевич 5(18) вересня 
1903 р. на 68 році життя і похований  на руському цвинтарі у Чернівцях.

Серед проповідей С.Воробкевича, взятих нами для аналізу,  виділені 
такі тематичні групи, що є одночасно їх заголовками: 1) „Над гробом 
дитини”; 2) „Над гробом молодця ( парубка)”; 3) „Над гробом дівчи-
ни”; 4) „Над гробом господаря”; 5) „Над могилою сільської господині”; 
6) „Над могилою старої вдови по священику”; 7) „Над гробом старого 
чоловіка”; 8) „Над гробом господаря, котрий оставив по собі вдову і си-
роти”; 9) „Над гробом многостраждальця”; 10) „Над гробом грішниці”; 
11) „Над гробом священика”; 12) „Над гробом учителя”; 13) „Над гро-
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бом учня школи народної”; 14) „Над гробом несподівано умерлого”. Як 
бачимо, це зразки надгробних проповідей, які можуть бути використані 
за відповідних типових умов. 

Жанр проповіді передбачає такі обов’язкові структурні компоненти: 
звернення до парафіян, до близьких та родичів покійних; розповідь про 
земне життя покійних; „науки”-повчання священика з переконанням до-
тримуватися християнських приписів; використання прикладів (циту-
вань) з Книг Святого Письма, текстів молитов тощо.

Найчастіше у проповідях використано звертання „браття христия-
ни”, хоч вживає С.Воробкевич і інших форм звертань: „браття”, „брати 
і сестри”, „родичі”, „молодіже”, „діти”, „дівчата”, „любі мої”, „вдови і 
сироти”, „товариші, школярики-ровесники покійного раба Божого Н…”, 
рідше звертання в однині: „вдово”,  „парубче” і под. Наприклад : „Брат-
тя християни! Виривайте кождого дня із ріллі сердець ваших і наймен-
ший гріховний бур’янець і кидайте його в огонь, щоби і слід його запав-
ся” (над гробом господаря); „Брати і сестри! Сли бажаєте умерти лиш 
тілом, а не й душею, то живіть на світі так, як Господь приказав...” (над 
гробом грішниці); „Учімося, браття, від покійного не боятись смерті” 
(над гробом многостраждальця); „Вдови і сироти! Хто ж є вашим отцем 
і заступником? Господь Бог, Творець неба і землі!”; „Не плач, вдово, не 
розпадайтеся, діти! Всеблагий і всемилостивий Господь – ваша поміч, 
ваше спасіння, ваша охорона, ваша відрада” (над гробом господаря, ко-
трий оставив по собі вдову і сироти).

Відповідно до призначення проповідей їх можемо поділити за ген-
дерним принципом з метою виокремлення спеціальних найменувань на 
позначення чеснот і пороків людини (зокрема, чоловіків та жінок).

Розпочинається  цикл із проповіді „Над гробом дитини”. Невинність 
і безгрішність – характерні ознаки дитини, за що її душа заслужила 
„світлий рай”, бо вона ще не знала, що таке „зле” і „гріх” (5, 4): „Не 
один грішник говорив: „Боже, чому я ще дитиною не вмер? Я тоді без 
гріха був і чисту совість мав. А тепер під тягарем гріхів тілом і душею 
пропадаю” (5, 4). Потішаючи родичів померлої дитини, душпастир го-
ворить: „Не сумуйте, не плачте, а тіштеся – дитина ваша ще без гріха, а 
хто без гріха, той успадкує Царство Небесне” (5, 5). 

Чеснотами молодого парубка і дівчини був пошанівок Божих Запо-
відей. Парубок шанував батьків, „був зразковим, богобоязливим паруб-
ком, що пильно до церкви Божої ходив”, „любив Святу Церкву свою, 
як рідну матір”, „розпусного життя і блуду як огню хоронився” (5, 6). 
Дівчина „сокотилася тої дороги, котрою чоловік у прірву вічної згуби 
попадає і спасіння душі тратить. Вона не ходила тими безпутними ма-
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нівцями, котрими сьогоднішня молодіж часто блудить, ходила не шля-
хом безстидства, хтивості, непослушності, непокірності, безбожнос-
ті, порочності і ін., бо то „дорога, мов слизька стежка... у темряву” (Єр. 
23,12)” (5, 8-9). Багато дівчат не чують науки своїх батьків і пастиря. 
„Їм легше сквернословити, ніж Бога хвалити, їм миліше сходитися на 
гулянки і танці коло корчми, ніж до церкви на науку душпастиря, їм со-
лодше заглядати в дзеркало, прикрашатися квітами і пишною одежею, 
ніж чистоту серця сохранити і Господу Богу угодними зробитися” (5, 
9). У настановах пастиря молодим людям звучать заклики „сокотитися 
грішного життя”, „уникати шумних радощів сього світу”, „не затьма-
рювати душу свою скверною беззаконь і гидких пороків”, щоб не погуби-
ти душу свою (5, 6). Подумати радить пастир над тим, щоб не втратити 
час і „жити праведно”, щоб „прикрасити душу християнськими подви-
гами і заслугами” (5, 6), щоб вона „добрими, благодійними окрасами ве-
личалася” (5, 7).

Чеснотами чоловіка-господаря, якого „добрими ділами засіяну ниву”  
„ще не заглушив бур’ян гріха” („Над гробом господаря”), автор пропо-
віді називає те, що той „через ціле своє життя в поті чола трудився, 
щоби в честі свій хліб насущний їв”, бо „труд, праця, робота є нашим 
призначенням” (5, 11). „Кожний правдивий християнин повинен бути 
добрим і розумним господарем, – зауважує автор. – Самосійка, бур’ян, 
блекота, чемериця, кукіль і терня заглушують не раз ріллю нашого сер-
ця”, тобто є  тим бур’яном гріха (5, 11) . Ці слова, вжиті в переносному 
значенні, символізують гріховне, є „духовним бур’яном”. Розумний гос-
подар, –  зауважує С.Воробкевич, – „пильно старається виполоти весь 
бур’ян, зокрема такий, як: „розпуста, нечистота, розгнузданість, ідо-
лослужба, чари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, 
єресі, зависті, пияцтво, гульня” (Гл.5, 19) – із свого серця, викоренити і 
викорчувати його” (5, 11). 

Символ засіяної ниви (ріллі-ниви) як людського життя проходить чер-
воною ниткою через багато інших текстів проповідей, а пороки людські 
– це „гріховний бур’ян”. І людина, господар свого життя, не раз „скоро-
дить бороною з залізними зубами вшир і впоперек ту ріллю-ниву, щоби 
весь бур’ян з коренем вирвати, бо знає добре, що чоловік, котрого душу 
гріховний бур’ян заглушив, не успадкує Царство Боже” (5, 11). Правди-
вий християнин „сіє  у ріллю свого серця” „любов, мир, довготерпіння, 
лагідність, доброту, вірність” (Гл. 5.22). Він знає, що „його труд під час 
жнив надгородиться багатим духовним плодом для загробного життя” 
(5, 11). Говорячи добрими словами про покійного господаря, душпастир 
відзначає, що якраз він „засівав ниву свого серця і душі для небесних 
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жнив”, він „був хліборобом Христовим” (5. 11).  Це ж підтверджує автор 
проповіді і у зверненні до вірян: „Браття християни! Виривайте кожно-
го дня із ріллі сердець ваших і найменший гріховний бур’янець і кидайте 
його в огонь, щоби і слід його запався” (5, 11). На підтвердження свого 
заклику він наводить цитату псалмоспівця царя Давида: „Хто сіє у сльо-
зах, із радістю жати буде. Іде з плачем, іде, несучи мірку зерна. Повер-
тається додому радий, несучи снопи з собою” (Пс. 126, 5-6). З симво-
лом сіяча узгоджені лексеми з культурною семантикою „сіяти”, „жати”, 
„зерно, „мірка зерна”, „нива”, „рілля”, „сніп”, „засів”, „плід”, „жниво”, 
„пора жнив”. „Знайте, християни, – афористично підсумовує проповідь 
С.Воробкевич, – що який засів – такий плід, який плід – таке жниво” 
(5,12).  Чимало виразів позначені яскравою художністю. Наприклад: 
„Пора засівати ниву нашого серця добрими, здоровими, благодійними ді-
лами”, щоб діждати „багатого жнива небесних благ”, щоб „явитися з 
золотокосими снопами добрих діл на Страшнім Суді Господнім”, бо за 
кожним із нас йде „косар-смерть”.

„Смерть страшна для злих і порочних грішників, для правед-
ного Християнина – вона стежка до вічної радості” – проголошує 
С.Воробкевич у проповіді „Над могилою сільської господині”(5, 12). 
Покійна жила на сьому світі так, як кожда мама жити повинна, „в її сер-
ці написані були золотими буквами слова премудрого царя Соломона: 
„Краса – річ оманлива, врода – марна; жінка, що Господа боїться, – така 
хвали достойна!” (Прип.31, 30) (5, 13). Вона „сокотилась гріха і пороч-
них страстей, і старалась присвоїти собі лиш чесноти християнські, 
як: любов, смирність, лагідність, чистоту серця, терпливість і другі 
скарби” (5.  13). Вона провадила богоугодне життя, була трудящою, ла-
гідною, миролюбною жінкою, доброю матір’ю і дружиною свого чоло-
віка, „такої світами шукати би”, – каже про неї чоловік.  Дітям вона „зо-
ставила чесне добре ім’я” і просила дітей „не поплямити його гріховни-
ми поступами”, „щоб вони правди не зблудили” (5, 14). Вона научала їх 
смирності, покірності, безкорисливого чоловіколюбства, благочести-
вості, щирості, справедливості і інших добрих діл.  „Дерево було добре, 
і такий буде плід його”, –  узагальнює  С.Воробкевич. В іншій проповіді 
(„Над могилою старої вдови по священику” перед нами постає образ 
вдови-добряниці, яка знала, що „терпливість, витривалість в очах Бо-
жих – неоціненна чеснота” (5, 16), „до послідного віддиху схороняла 
вона чистоту серця, не спотикнулась о камінь блуду і гріха, сторонила 
від страстей і похоті”.  В її серці завжди жили Віра, Любов і Надія. 
„Віра християнська єсть дорогим скарбом нашої душі; але лучаються 
і такі християни, що сим скарбом не дорожать, своєї віри зрікаються, 



89

в блуд, єресі і невірство попадають – і так свою душу гублять. І любов 
християнська часто в серцях холодніє і завмирає, і надія християнська 
не раз на гріховну безнадійність зміняється” (5, 16).  Ці слова душпас-
тиря звучать як афоризми для глибокого осмислення. „Брати і сестри, 
– закликає проповідник, – сли бажаєте умерти лиш тілом, а не й душею, 
то живіть на світі так, як Господь Бог приказав: сповняйте точно всі за-
повіді Його, плекайте в серцях ваших віру живу і діяльну, любов до Бога 
і ближнього і надію на милість Господню” („Над гробом грішниці”).

У проповіді „Над гробом старого чоловіка”  священик виявляє вели-
ку повагу до померлого, „чесного старика громади”, „сивоголового діда, 
білого голуба з усердною молитвою на устах”, „Божого чоловіка”, який 
терпеливо навчав молодих хлопців і дівчат „солодких молитов”, „доро-
жив часом, не змарнував і хвилини”, щоб „зробитись Богу угодним”, 
бо знав, що „всюди грозить чоловіку прірва гріха, знав, що корабель, на 
котрім ми по бурливім морю земного життя пливемо, кождої хвилі о 
скали беззаконь розбитися може” (5, 18). Йому були дорожчі за все „мо-
литви, піст, милостиня, наука, трудолюбство, смирення, ніж радощі, 
слава, щастя, почесті і ін.” (5,18). „Лиш тот збирає плоди небесні, ко-
трий посіяв зерно богочестивого життя”, – узагальнює С.Воробкевич.

Цю ж думку висловлює автор і в проповіді „Над гробом учителя”, 
який лагідним словом навчав, не знав, що то гнів, що порив гарячковий, 
що то лихослів’я. Лиш такий праведник за свої невтомні труди і чолові-
колюбні подвиги може сподіватися на Царство Боже, „лиш такий ріль-
ник може на добрі плоди сподіватись!” – узагальнює С.Воробкевич (5, 
30). Покійний учитель був „правдивим християнином”. „Окрасою його 
душі була жива віра, християнська любов і надія, чистота серця, страх 
Господній і в кожнім згляді богоугодне життя. Він зачинав і кінчав 
кожний труд з Богом, його гарячим і пильним старанням було засіяти в 
діточі серця зерна страху Божого і любви до молитви” ( 5,30).  Далеко 
від нього були честолюбство і користолюбство, „в добрих плодах сво-
го трудолюбства находив єдину нагороду, єдину похвалу, єдину відзна-
ку” (5, 30), добрі діла його „провадять у загробне життя”.

Учня школи народної, який несподівано помер, С.Воробкевич на-
зиває „колосочком небесної житниці” (5, 32). Батьки послали його до 
школи, бо знали, що „чоловік з просвіченим розумом єсть щасливим на 
сьому світі”, що „наука – ясне світло, а невігластво – непрозірна, нічна 
тьма, морок” (5, 32). На підтвердження похвали батькам С.Воробкевич 
говорить: „Похвали достоїн тот хлібороб, котрий старається своїй ди-
тині ліпшу долю придбати і просвітою на вищий стан двигнути” (5,32).

У проповіді „Над гробом несподівано умерлого” священик називає 
причини смерті тих, кого „зневага і печаль, зависть і ненависть, наклеп, 
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безчуттєвість у передчасний гріб повалили” (5, 36). Подекуди ми самі є 
„найлютішими ворогами свого життя”, бо у нас чимало пороків: „Наше 
свавільство, неохайність, необережність, відвага, надсада на роботі, 
непомірність в їді і питті, хтивість-розпуста, п’янство, гнів і ін. ро-
бляться дуже часто причиною наглої смерті” ( 5, 36). Про це потрібно 
завжди пам’ятати, бо, за словами С.Воробкевича,  „пропав той жовнір, 
котрий без зброї на війну іде”. Спасенний буде той, „у кого віра сполуче-
на з добрими ділами”, а „надія на Бога єсть сильним якорем сього і за-
гробного життя”, „чиє серце не було для слова Божого твердим каме-
нем, но плодоносною землею, і в нім пустило глибокий корінь і принесло 
добрі плоди”, „хто хорониться від порочних страстей, од гордості, ску-
пості, ліні, од гніву, злоби, п’янства, неправди, утискання, нечистоти 
плотської, від лихослів’я, спокуси, крадежу, обиди і спокушання” (5, 38). 
У проповіді „Над гробом многостраждальця” С.Воробкевич висловив 
думку, що хвороба дає змогу, щоб „грішник своїх беззаконь зрікся, а пра-
ведник у чеснотах скріпився” (5, 21).”Чоловік здоровий не раз і за Бога 
забуває, – пише С.Воробкевич, – так собі живе, якби ніколи умерти не 
мав: до церкви не ходить, не сповідається, не причащається, ближньо-
го кривдить, а нагадувань священика й чути не хоче”. Від цього перелі-
ку гріхів має опам’ятатися людина через хворобу, бо „на постелі болісті 
відрікається гордий гордості, прелюбодій своїх страстей, вільнодум-
ний свого блуду, ошуканець своїх ласощів, скупар свого твердого серця 
і ін.” (5, 21). Хвороба – то покара з метою  „приготовлення до будучого 
вічного життя”: „Се кара Божа за то, що похітливо на то дивився, на що 
дивитися не годилося. За то тобі в ухах шуляє, бо ти наслухав радо, як 
другі сквернословили, безстидні пісні співали. Сли від гарячки твої уста 
і язик зсохли, то знай, що то кара за твої прокльони, за твою кривоприся-
гу, за гидкі говірки, за непомірність і п’янство. Шумить тобі в голові, як 
у млині, то знай, що то кара за твою гордість, за твоє хизування” (5, 22). 
„Лиш той най смерті боїться, – зауважує С.Воробкевич, –котрого гріхи 
віддалили від Господа, бо такого не ждуть обітовані радощі Царства Не-
бесного... Грішника жде безодня пекла, вічні і грізні муки” (5, 22). 

Отже, на основі церковно-проповідницьких творів Сидора Вороб-
кевича можемо укласти християнський кодекс моральних цінностей 
українців. Перелік чеснот праведників  і пороків грішників у проповід-
ях Сидора Воробкевича, як бачимо, це культурно марковані номінативні 
одиниці,  етнокультурологічні константи, слова і вирази з особливою 
культурною семантикою (лінгвокультуреми), які є частиною української 
національно-мовної картини світу, що відображають найбільш цінніс-
ні загальнолюдські етнологічні виміри людського життя, призначення 
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людини на землі і її глибоко усвідомлене ставлення до таких понять, як   
добро і зло, праведне і грішне, небесне і земне, життя і смерть, ставлен-
ня до Бога, Святого Письма і Святої Церкви.

З проповіді „Над гробом священика” перед нами постає чоловік – 
„ревний діяч во винограді Христовім”, „добрий чоловік, духовний отець 
православних християн, душпастир і невтомний трудівник для загаль-
ного добра”. Таким, очевидно, і був сам Сидір Воробкевич. „Невмолима 
смерть перетяла його плодотворне і благодатне життя і діяльність та за-
мкнула німотою ті уста, котрі розпречудесні, надихаючі, живі слова го-
ворили, котрі перед смертю, подібно праведному старцеві Симеону, ле-
бедину пісню щебетали: „Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого 
за Твоїм словом у мирі”(Лк. 2,29) (5, 25). Автор проповіді наголошує 
на важливості пастирського слова, його „наук”: „Добре обдумана, його 
наука Слова Божого для дорослих і дітей плила так плавно, так солодко 
із його уст, що кожний уважно, пильно на неї уважав, для неї радо двері 
свого серця отворяв, бо вона находила в глибині серця кожного слухача 
приют, одушевляла кожного” (5, 26). Ось чесноти священика:  він  ви-
конував чесно свої душпастирські обов’язки,  „потішав хорих, спомагав 
убогих, отирав сльози вдовам і сиротам. Схильним до блуду був сторо-
жем, ангелом-охоронителем, хоронив усіх від гріха, день і ніч із очей не 
пускав усіх йому повірених словесних овець і ніколи не допускав, щоби 
вовк, убраний в шкіру овечу, зблизився до його отари” (5, 26),  „в біді 
і скорбах сього життя виявляв він терпеливість і істинно євангельську 
любов”. Він „не уганявся за вищими чинами і відзнаками, бо знав, що 
„лиш благодійне життя – єдина заслуга перед Богом” (5, 26).  Свяще-
ник був щирим народолюбцем: „свою рідну материнську мову і звичаї 
він над усе любив, ними яко неабиякими скарбами дорожив, просвіту 
і розвій народний всіма силами підпирав і не жалував все щедро свою 
лепту подати, сли здорові цілі того вимагали” ( 5, 28). 

Отож  на підтвердження цих слів можемо сказати, що так правед-
но жив і сам Сидір Воробкевич. Був і „доблесним пастирем, учителем, 
утішителем, приятелем”;  „убогим – отцем, безпомічним – помічником, 
блудним – щирим порадником, розумним – проводирем, болящим – уті-
шителем”, „великим учителем християнських повинностей”, „відчиняв 
у грішному серці нору сліз покаяння”, „наче чудотворець, мирив найза-
взятіших ворогів”, „остерігав прихожан від скарг і процесів”, „усмиряв 
вітцівськими науками не одну негоду межи супругами”. Одним словом, 
„був пастир, котрий, по слову Апостола, представляв у собі образ ві-
рним і словом, і життям, і вірою, і чистотою”( 5, 27). Вдячна йому 
громада, котру душпастир „через бурливе море сильною рукою, яко до-
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свідчений керманич перепровадив”, закликав „хоронитися скверного 
гріха і кріпнути у благодійному житті”, вдячна вся українська культур-
на громадськість за його невтомну творчу працю, працю письменника і 
священнослужителя, працю педагога-патріота. Тому словами із ним же 
складеної проповіді ми можемо сказати сьогодні Сидору Воробкевичу : 
„Ти не умер для нас, ти зостався нам, бо оставив ти нам по собі дорогу 
пам’ять і прекрасний взірець життя”. 

Засновані на біблійному матеріалі, на засадах християнської моралі, 
проповіді („науки”) С.Воробкевича, письменника-просвітителя мали не 
лише суто релігійне (хоч у першу чергу саме таке), а й виразно про-
світницьке спрямування – вони сприяли морально-етичному вихован-
ню, вдосконаленню людини, вчили її бути фізично і духовно здоровим і 
корисним членом громади, суспільства. 
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The article deals with ethnocultural dimensions of language, which express the 
Christian ethic (a code of Christian virtues), are refl ected in the church and homiletic 
works of Bukovynian writer Sydir Vorobkevych (1836-1903), 175th anniversary of 
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УДК 81’282:821.161.2                     Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук
(Івано-Франківськ)

НАДДНІСТРЯНСЬКИЙ ДІАЛЕКТ У МОВІ НОВЕЛ 
ТА ОПОВІДАНЬ БОГДАНА ГОЛОДА

У статті розглянуто використання наддністрянської діалектної лексики 
у новелах та оповіданнях Богдана Глолда. Проаналізовано фонетичні та мор-
фологічні риси, описано тематичні та лексико-семантичні групи наддністрян-
ських діалектизмів.    

Ключові слова: наддністрянські діалектні риси, південно-західні говори, ді-
алектні фонетичні явища, діалектні морфологічні риси, лексичні діалектизми.   

Однією із характерних особливостей малої прози Богдана Голода є 
добре чуття народного слова, розмовної стихії, місцевої говірки. Мов-
лення персонажів його новел і оповідань, зазвичай простих опільських 
селян, добре відбиває основні риси наддністрянського діалекту. Зупи-
нимось детальніше на тих різнорівневих наддністрянських діалектних 
рисах, які засвідчено в мові прози новеліста.

Із наддністрянських діалектних фонетичних явищ вкажемо на такі.
Голосний [а] після м’яких приголосних і шиплячих, як і в багатьох 

інших південно-західних говорах, переходить в голосні переднього ряду 
[и], [е], [і]: – Що ви, ґазди, хочете за тотово пацєтко? – питає селянин 
продавця (На базарі гроші крали, с. 40); Що му, – каже, – не напхаласі 
пакуночка, а він такой не взєв (На прийомі, с. 51); Йдіт в тоті двері до 
началника. Як він Вас прийме, то Ваше щісцє (По годині, с. 48).

У зворотній частці ся на місці [а] виступає звук [і]: Він свого коника, 
що йому привела покійна Ганька, як сі віддавала за него, так раз побив, 
що той за три дні здох, – зітхала нанашка (Страждання, с. 132); Не жу-
рисі, Стаху. Добре, що операція вдаласі (Пожертва, с. 120).

У префіксі ви-на місці [и] вимовляється [і]: Та й кажу: вібачте мені, 
пане началник, але не мала чим прибути до обіду (По годині, с. 48); А 
мудрих не стало. Мудрих вібили (Грішник, с. 118).

Ненаголошений [а] зазнав лабіалізації перед [ў]: Я потому питаласі 
в Андрія, то він казов, шо то слово означає “дуже точний” (По годині, 
с. 50); – То провда... (На прийомі, с. 51); – Але ж не встидовсі?! (Силь-
ний, с. 54); – Та що ти, Словку? А хто би нас лікував тоді? – бив арґумен-
тами Дозик Возуленька... (В шпиталі..., с. 62).

Ненаголошений [о] вимовляється як [у] не лише перед складом із [у], 
а й із лабіалізованим [о]: Недавно Богдан Косьців розбирав стару студо-
лу і хлів, то мусив в замку рубати дерево!... (Майстри, с. 55).
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Перед початковими голосними [о], [а], [і] дуже часто з’являються 
протетичні приголосні [в] або [г]: А обіцяв шось помогти? – Вобіцєв. А 
як же! (Форшпан, с. 34); – Е-е, не кажи, Волексо (У колгоспі, с. 37); Вона 
швидка в роботі, але як ї зачепити, то востра на язик, як бритва (На при-
йомі, с. 51); Шо то старі вочи! Прости ми господи! (У вікні, с. 109); Ще 
би тілько вотави, та й можна зимувати (Кліцева земля, с. 113); – А як 
вмру, прийми мене до себе, пригорни мене, вобійми мене навіки (Кліцева 
земля, с. 111); – Я вам, хлопці, скажу трохи інакше. Мій тесть – Гандрух 
Сколик (В млині, с. 59); – А тепер давайте подивимсі глибше. Вдамосі, 
як то кажут, до гісторії, – не на жарт розійшовся Славко (В шпиталі..., 
с. 63); Дурний ти, Гільку, дурний! (Остарбайтер, с. 85); – В тридцять 
восьмім році, пане, я вернувсі з зарібків аж з Гамерики (Компенсація, 
с. 93); Чи то Вас хтось післав мене гатакувати (По годині, с. 49).

Звук [л] у звукосполуці -льн- в окремих лексемах твердий: Думаю 
си, такий добрий началник вартує в мене (Не по-люцьки, с. 69); А якось 
пішла’м просто до началника (На прийомі, с. 51).

Звукосполучення губних приголосних із [й] не має епентетичного 
[л] у дієслівних формах: Не досить, жи обкрадают нас, то ше сі див’ют 
би-сте шо сами в кишеню всунули! (Злодій і громада, с. 82); А відки я 
знав, що з мене таке зроб’ют? (Остарбайтер, с. 84); – Ганно! Віддай їм ті 
марки. Най сі вдав’ят (Остарбайтер, с. 86); Я тебе так люб’ю, я за тобов 
так банував, а ти мене зрадила аж на п’їдисіть літ?! – шепотів, як молит-
ву, Максим (Кліщева земля, с. 111); Як не заплачут, то хоч сі скрив’ют, 
– втішає Чорнодолюка Гнат (Пожертва, с. 120). Лексикалізовано звук 
[й] асимілюється носовим приголосним [н]: Вуйка Магомета в селі всі 
називають або Мнєконьким, або Благим. Певне за характер (Мнєконь-
кий, с. 75); То я собі на памнєтник складов (Пожертва, с. 120); О-о! Тих 
хлопців я памнєтаю! (Майстри, с. 55).

В окремих словах відбито метатезу (вогорити) та ствердіння [ц’], 
[с’] (працувати, дес): Бери тушонку на хліб, вогірок та й вогори (В лип-
ні, с. 58); Я того вже не пам’ятаю, малим ще був, але тоді в селі про то всі 
вогорили (Сильний, с. 53); Правда, жи мусимо сі напрацувати в полі (В 
млині, с. 59); Видити, – каже, – ми задля Вас поза годину навіть працу-
єм... (По годині, с. 50); Та-а... знаєте, дес там, в хаті... – чесав потилицю 
непрактичний молодий ґазда (Майстри, с. 55).

Засвідчено спорадичну заміну [ч] на [ц] у сполучнику чи: На їх місци 
могла бути моя ци ваша дитина (На прийомі, с. 51); Ті як зробили замок 
в дубовім бальку, ци в дубові платві, то най сі сховают теперішні зварені 
ци вимуровані! (Майстри, с. 55).
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Наддністрянські діалектні морфологічні риси, заманіфестовані в но-
велах та оповіданнях Б. Голода, репрезентовано передовсім формами 
словозміни різних частин мови. З-поміж них виділяють такі.

Іменники І відміни та узгоджувані з ними прикметники та займенни-
ки у формі орудного відмінка однини мають закінчення -ов, паралель-
но з-ою, як і в більшості говорів південно-західного наріччя: Я так ’го 
замотувала чистеньков платинов (Не по-люцьки, с. 69); – Та я сама, 
якби була дівков, то би...ха...(По годині, с. 47); Така собі молоденька, 
чорненька, не маю що казати, вродлива панянка, і давай зо мнов сварити 
(По годині, с. 48); Викликав він ту саму чорнявку з таков великов папков 
(По годині, с. 49); Так, Так! Аби-с знала: більше я сі з тобов мордувати 
не буду. – Будь мені любов!.. Будь мені милов?.. Будь моєю на все життя, 
що мені сі лишило!.. – розпашівся від тих слів Максим (Кліщева земля, 
с. 111).

Іменники другої відміни у множині та множинні іменники в місцево-
му відмінку мають закінення-ох: Чекай, подивишся, на яких коньох со-
віти прийдут (Німецькі ваговози, с. 24); Теперечка мої діти ходєт в своїх 
чоботьох, і їдєт свій хліб... (Злодій і громада, с. 83); Спочатку тяжко 
було. Два рази ’ям був битий канчуком по плечох, а потім... – зробив пау-
зу Олекса... (Компенсація, с. 93); Йой, шо то мене так заболіло, закололо 
в грудьох? (У вікні, с. 109).

У формі орудного відмінка однини іменників гній, щастя виступає 
закінчення-ом: Але зато він єден буде тягнути плуг чи сани з гнойом (Ні-
мецькі ваговози, с. 23); І була-м щаслива, доню, своїм наймицьким щіс-
тьом (Наймитське щастя, с. 88); На місці літературного закінчення -ам 
у формі давального відмінка іменників люди, діти засвідчено флексію-
ом: – Сам не спиш і людьом не даєш, – сварилася Текля (Кліщева земля, 
с. 111); Ну, а вона, ґаздо, хоцень дає так молока, жеби двом дітьом стало 
забілити каву на сніданє? – збиває ціну покупець (На базарі гроші кра-
ли, с. 40).

Зрідка трапляються залишки форми двоїни: Та й кажу’му: та я лиш 
на дві слові (По годині, с. 48).

Простежується тенденція до вирівнювання відмінювання прикмет-
ників за твердим типом основи: – Ви, – каже, – самотна, за Вас нема 
більше кому звідати (По годині, с. 49); А він мені на то: „Ви, – каже, 
здалека?” – Здалека, – відповідаю. – Аж з Середного! (По годині, с. 48). 

У складених числівниках від одинадцять до двадцять, а також двад-
цять, тридцять звук [д] заступає приголосний [й]: Ви, каже, читати вмі-
єте, чи нє? Перед вашим носом великими буквами написано, що ми 
приймаємо людей лише до дванайцєтої… (По годині, с. 48); – Шо Ви, 
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ґаздо, хочете за тотово пацєтко? – питає селянини продавця. – Двайціть 
п’єтку... (На базарі гороші крали, с. 40);  – Сімдесіть-вісімдесіть корців з 
гектара! То так гі двайціть корців з діжки (В млині, с. 61); – На то що, ми 
не пам’ятаєм, на яких вони прийшли в трийціть див’єтім? – підтримав 
Семка Гиршків Штефан (Німецькі ваговози, с. 24).

Поряд із повними відмінковими формами особові займенники мають 
енклітичні форми. Займенник я в давальному відмінку має енклітичну 
форму м’я, ми: То, простіт, м’я, люди добрі... (Злодій й громада, с. 32); 
Свиня, кури, качки, гуси, єндики є? Є!.. А теперичка ще змелю своєї 
пшенички, та що ми біда зробе? (В млині, с. 59). Цей же займенник у 
знахідному відмінку має енклітичну форму ми: Не винна я, Господи! 
Не винна!.. Не винна і в тім, що будут ми з такої хати нещасної виноси-
ти (Наймитське щастя, с. 87). Займенник ти в давальному відмінку має 
енклітичну форму ти, а в знахідному  – тя: Най тя Бог простит! Про-
щаєм ти... (Злодій і громада, с. 82); Прошу тя, дитино, вислухай мене 
до того, як ксьондза закличеш!.. (Наймитське щастя, с. 88). Займенник 
він в давальному відмінку має енклітичну форму-му: Довго перед тим 
думала, що ’му маю взяти (Не по-люцьки, с. 69); у знахідному відмін-
ку – го: А сего мудрагелика тато за Польщі вдаривсі у політику. І то 
так заповзято, що ’го посадили! (В шпиталі, с. 63). У формі давального 
відмінка засвідчено також енклітики зворотнього займенника себе: Я си 
дав таку обітницю, що пожертвую тими грішми на Наталчине здоров’я 
(Пожертва, с. 120).

Із діалектних форм займенників можна назвати ще редупліковані 
тота, тото, тоті: Гінтересно, яка то тетерка тота Німеччина? (В 
млині, с.60); Хто понабудовував тоті великі міста, куда втікают пре-
мудрі наші  ґазди і ґаздиньки? (В шпиталі, с. 64).

У закінченнях дієслів 3-ої особи однини ІІ дієвідміни і 3-ої особи 
множини обох дієвідмін виступає твердий [т]: Бо мій вон сидит без ро-
боти і не годен нікуда виїхати… (Щаслива, с. 107); Дуже любит вона 
Миросє (У вікні, с. 109); Пенції не платєт, роботи ніякої, вкрасти нема 
що (В млині, c. 59); Тестева не пускає, каже: „Тебе там знов лишут” (В 
млині, с. 60); – А пшениці, знаєте, хлопці, кілько там берут? (В мли-
ні, с. 60);  – Господи!.. Та за шо с ми так покаров?! Та в чім тепер мої 
діти до церкви вийдут? – шепоче  пересохлими губами богобоязливий 
чолов’яга, що не скривдив ніколи й комаху Божу (На базарі гроші кра-
ли, с. 40); Вони шо там роб’ют? Лиш сидят і атрамент списуют... (По 
годині, с. 48).

Твердий [т] засвідчено і в закінченнях форм наказового способу в 
3-ій особі однини та в 2-ій особі множини: – Най ти Бог простит! (Зло-
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дій і громада, с. 82); – Ви, хлопці, говоріт своє, а я буду своє, – ви-
тирав до мішка масні від консерви руки Дозик Вишиванюк (В млині, 
с. 59); – Закусіт, вуйку! Беріт печеню. Не гнівайтесі. Чим хата багата... 
(Майстри, с. 56); – Нате, – каже, – ключ і запріт нас, би нам ніхто не за-
ваджав, заким будем шукати папку сеї шановної пані (По годині, с. 49).

Минулий час дієслів має фонетично змінені залишки колишнього 
перфекта. Перша особа однини: Так я’м став їздовим (В шпиталі, с. 63); 
Робив’ям, ци не робив, а день такой стратив! (Майстри, с. 57); Давайте, 
я вам ліпше розповім, як їздила’м за сапсидіями... (По годині, с. 47); – 
Там... зарізала’м курку... Вам і Вашим дітям. Сиру відтиснула, трохи 
яєць назбирала і хліб свіжий спекла. Більше’м не мала ніц... (Форшпан, 
с. 34). Друга особа однини: Ну, думаю, хлопе, пропав’їс (В млині, с. 59). 
Перша особа множини: Хочут три тисячі долярів. А я де їх возьму?! І 
так їсмо поназичували, бо сі стягали на ту хатчину... (Щаслива, с. 107); 
– Гріх би-смо мали, якби-смо сі відкинули від такого... (Майстри, с. 56). 
Друга особа множини: В кого сти були? – цікавилися Гусариха (Форш-
пан, с. 34); І що, пішлисти з нічим?.. (По годині, с. 48); – Я Вам, – каже, 
– зателефоную, аби-сти нас відперли (По годині, с. 49); – На півцегли 
надвір-єсти вилізли! (Майстри, с. 56).

Із діалектних службових частин мови відзначимо частки такой, нє: 
– Бо то, я вам скажу, наші люди такой нездалі... (На прийомі, с. 51); Але 
то ксьондз, ґаздиньки… Мій старий каже, що з часів Танчака він ще 
такого не чув і не видів… – Та бо такой так! (По годині, с. 47); – Е-е, 
нє. Німец не дурний, – перечив Семко Мацюк (Німецькі ваговози, с. 24); 
Вже як кошик трохи спорожнів, ану, гадаю, зайду, спитаю, чи мені вийде 
сапсиндія, чи нє… (По годині, с. 47);

– сполучники жи, же, ци, гі: – Клянуся Вам, доктор, найдорожчим, 
дітьми своїми, жи я Вже не видам (Форшпан, с. 33); Не винна-м в тім, 
же дитина, донечка моя єдина, промучиласі в тяжкій праці і стала вдо-
вицев у молоді роки… (Наймитське щастя, 87); – Що Вам, Семку, при-
снилось щось, ци що? (В шпиталі…, с. 65); На їх місци могла бути моя 
ци ваша дитина (На прийомі, с. 51); То так, гі двайціть корців з діжки… 
(В млині, с. 61); – А в нас є такий здібний фелшар, гі Славко каже, – від-
ступали опоненти (В шпиталі…, с. 62).

Засвідчено також наддністрянські діалектні вигуки агій, йой: – 
Агій… На то, як вона собі таке виховала? – А він що – в криміналі? – 
вже боязко цікавилися у Микити (Смерть рецидивіста, с. 175); Йой, не 
кашляй, Семцю! Йой, не рани свої груди і моє серце! Йой, Господи, знов 
кров! (Від дзвінка до дзвінка, с. 154).
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Богдан Голод в мові своїх художніх творів використав помітний 
пласт діалектної лексики з наддністрянських говірок. Лексичні діалек-
тизми репрезентують найрізноманітніші тематичні й лексико-семантич-
ні групи, а їх використання зумовлено тематикою новел та оповідань, 
намаганням автора відбити мовленнєву автентику опілян.

Із назв осіб у прозі письменника використано різні номінації осіб, 
зокрема назви осіб за спорідненістю і свояцтвом, такі як вуйко ‘дядько 
по матері, брат матері’, стрий ‘дядько по батькові, брат батька’, стрий-
на ‘жінка стрия, брата батька’, тета ‘тітка, сестра матері або батька’: – 
А-а, хто був?.. Но! Хто передавав лист? Як сказати вуйкові?.. – О, так, 
пані! Скажете, що Мусій Шкрабач, син сестри рідної… (Лист до Канади, 
с. 142); А ви візьмете в стрия Івана його жеребну кобилу, а свою дасьте 
на якийсь час стриєві (Форшпан, с. 33); – Ая-я. Тоди, стрийно, був дуже 
вітер, і горіло так, же ратувати не було права… (Щаслива, с. 106); Ще 
через кілька тижні приїхала родичка Катерини із заповітом. Вона й розпо-
віла мені, як померла старенька остарбайтерка. – Того дня замісила собі 
тета тісто на млинці (Спогади, с. 91). Із назв осіб за родом їх діяльності 
засвідчено фірман ‘візник’, дохтор ‘лікар’, касиєр ‘касир’: Коц кинув з 
коня Боршів Іван, що мусів бути сьогодні, на Різдво, за фірмана (Остан-
ня облава, с. 22); Та наш фелшар в селі, мудріший від всіх сих дохторів 
разом взятих! (В шпиталі…, с. 62); Прилітаю, а мені касиєр каже: – Н-є, 
відправивсі точно… (По годині, с. 50). Привертають увагу діалектні назви 
осіб, якими послуговуються при звертанні до старших людей, зокрема на-
нашко, вуйко: – Ай, нанашку, що то за коні? Лиш їдєт багато, – перечив 
йому Йойна, що не мав своїх коней, але любив їх дуже і хотів їх мати (Ні-
мецькі ваговози, с. 23); – Е-е нє, нанашко! Такого не може бути… (По го-
дині, с. 49); Молода Ґаздинька припрошує: – Закусіт, вуйку! Беріт печеню 
(Майстри, с. 56). Зафіксовано також і діалектну назву осіб за майновим 
станом – ґазда ‘господар’, як і фемінітив до нього ґаздиня: Попоравшись 
з обідом, у неділю вслід за ґаздами висипали на вулицю й ґаздиньки (По 
годині, с. 47). Діалектні назви особи за віком репрезентує номінація па-
нєнка ‘молода, неодружена дівчина’: Така собі молоденька, чорненька, не 
маю що казати, вродлива панєнка, і давай зо мнов сі сварити (По годині, 
с. 48). Опільські діалектні оцінні назви осіб засвідчено номінаціями бахур 
‘хлопчисько, бешкетник’, покропивниця ‘позашлюбна дитина’, хлоп ‘се-
лянин, мужик взагалі’, сарака ‘бідолаха’: Бо куди не звернеться на старо-
сті, всі кепкують з нього, як із бахура якогось (Компенсація, с. 92); – Зави-
нив! І то фист завинив! Через се дитину мою всі покропивницев обзивали, 
а мене – покритков… (Наймитське щастя, с. 87); – Та бо вони си думают, 
жи з хлопами тра по-хлопськи, не вірут, жи й серед хлопів є мудрі, чемні 
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(На прийомі, с. 52); Колись, як був молодим, як був здоровим, то, напевно, 
такой крав сарака (Злодій і громада, с. 82).

У новелах та оповіданнях Богдана Голода добре заманіфестована 
опільська діалектна побутова лексика. Назви одягу, матеріалу, з якого 
він виготовляється, супровідних речей, які носяться в одязі, та взуття за-
свідчено діалектними номінаціями сподні ‘штани’, кацабайка ‘утеплена 
безрукавка’, куфайка ‘стьобана куртка на ваті’, цайґ ‘цупка бавовняна 
тканина’, барлаки ‘сукняні чохли, які натягають на чоботи взимку’, 
паляруш ‘гаманець’, дзиґарнічка ‘мундштук’: Колись сі сподні були на 
мене добрі? Були! А тепер задовгі! (Таки маленький, с. 73); – Дідусю! Ді-
дусю! – Шарпав за рукав дідової кацабайки Семен. – А в тюрмі цікаво? 
(Злочин, с. 158); Тому й маємо замість раю – пекло, – витирає рукавом 
куфайки піт з очей (Чистилище, с. 177); – Та жи то не цайґ якийсь, шо 
ви собі дозволієте казати “Задорого”… (На базарі гроші крали, с. 40); 
На ноги бери барлаки – Не так сунисі і в ноги тепліше (Остання облава, 
с. 21); Олекса прийшов до тями. Заховав гроші в саморобний “паляруш” 
(Компенсація, с. 95); Поруч тато курили зі своєї довгої дзиґарнічки (Кар-
туз, с. 17).

Із опільської побутової лексики засвідчено такі назви їжі, напоїв, 
як чоколяда ‘шоколад’, льоди ‘морозиво’, цитрина ‘лимон’, помаран-
ча ‘апельсин’, гербата ‘чай’: Він приймив мої дикументи, а я му за то 
чоколяду. Він з тов чоколядов та й за мнов (На прийомі, с. 51); Семко 
відважив на око добру ложку білих, як сметана, льодів і втиснув у папе-
ровий пугар (Льоди, с. 15); Час від часу передає і цитрини, і помаранчі 
(У вікні, с. 108); Замовкла Анелька на хвильку, зробила ковток гербати 
з медом і по хвилі продовжила (Наймитське щастя, с. 89).

Із назв хатніх речей, меблів, начиння, побутових дрібничок вико-
ристано діалектні найменування путня ‘відро’, рондиль ‘сковорода’, 
бамбетель ‘дерев’яний диван’, ферія ‘шклянка, гранчак’, пугар ‘шклян-
ка, чарка’, ферфляша ‘металева посудина з закруткою для зберігання 
рідини’, броцак ‘наплечник, рюкзак’, коц ‘шерстяна ковдра’, тачівка 
‘валок качати білизну’, маґлівниця ‘рубель для качання білизни; качал-
ка’: – Кажут, же вицеркала корову, вийшла на подвір’я, пустила путню 
з молоком і тілько йойкнула тихесенько… (Щаслива, с. 105); Я вже як 
на розпеченім рондли сиджу (По годині, с. 50); Потім п’ять-шість німців 
сідали і ставали на широку, як бамбетель, спину ваговоза, ще декілька 
бралися за хвіст і застигали перед об’єктивом (Німецькі ваговози, с. 23); 
А мій, най там з Богом спочиває, як тілько ферію перевернув у себе – 
відразу з кулаками битисі ліз (Щаслива, 107); – Двоє, то двоє, – набивав 
паперові пугарі Семко (Льоди, с. 15); – Їсти можеш мені не давати в 
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поле. Але постав в броцак ферфляшу з водов (Кліцева земля, с. 113); На 
середині сидів закутаний старим коцом Дмитро Шайнюків і тихо стог-
нав (Остання облава, с. 22); А мама купали мене і спати вкладали. А самі 
ще тачали тачівкою і маґлівницею простирадла, обруси і сорочки для 
нас (В неділю рано віночки святили…, с. 10).

Опільські діалектні назви кират ‘кінний привід’, пйон ‘тягарець 
на довгому тонкому шнурку, за допомогою якого при муруванні визна-
чають рівень по вертикалі’, фіра ‘підвода’, кульпак ‘люшня; дерев’яна 
деталь, яка зв’язує вісь воза з полудрабком’ репрезентують назви речей 
господарського призначення або їх частин: Настя була багачкою ‹…› 
Мала свій ліс, млинок, кират (Сутич, с. 122); Шо ви пйона не видити, ци 
шо? Ану, Семене, розбирай сей рид!.. (Майстри, с. 56); Фіру зібрав сам 
зі старих коліс і осей, що познаходив на колгоспнім подвір’ї (Кліщева 
земля, с. 111); – Він ти потрафив на Андрія сам-їден вночі витягнути з 
подвір’я Пилипа Васильовича  віз, перетягнути через ціле село і затягти 
його в ріку так, що лиш кульпаки з води стирчали (Сильний, с. 53).

Місцеві назви мір засвідчено лексемами морґ ‘міра землі, що дорівнює 
0,56 га’, корець ‘міра ваги, центнер’: Мала понад двадцять морґів поля (Сутич, 
с. 122); Але ж і зібрав! Майже шість корців вийшло з діжки (В млині, с. 59).

В мові малої прози письменника використано деякі опільські діалек-
тні назви соціальних, господарських установ, зокрема дідорня ‘пансі-
онат для самотніх старих людей’, кримінал ‘тюрма’, бюрко ‘невелика 
фірма’: Микита Крутифіст, що виконав свій сільрадівський обов’язок, 
залишаючи Ганну в дідорні, не забув додати: – Ви тут дуже не церемонь-
теся з нею. Знаєте, хто вона? … (Смерть рецидивіста, с. 174); Ніхто не 
хотів зв’язуватися з ним, бо не знав, на що спроможний Семен і чого на-
вчили його „в криміналах” (Смерть рецидивіста, с. 167); Аж до Львова сі 
вдер і має там навіть якесь своє бюрко. І що з того? (В шпиталі..., с. 62).

Впадають в око діалектні локативні номінації сутич ‘місце, де ски-
дають сміття’, посіч ‘ділянка лісу, місце, де заготовляють дрова’: Тепер 
тут сутич. Уся вулиця сміття скидає, а в не відведеній ніким воді очерет 
проростає та жаби квакають (Сутич, с. 122); Хто поїде  в посіч за дрова-
ми? (Гніда, с. 25).

Поодинокими опільськими діалектними номінаціями представлена 
військова (канон ‘гармата’, фузея ‘рушниця’), медична (шпиталь ‘лі-
карня’, застрик ‘укол’), канцелярська (каламар ‘чорнильниця’, атра-
мент ‘чорнило’, олуфко ‘олівець’), перукарська (фризура ‘зачіска’), по-
встанська (криївка ‘сховище’) лексика: – О! О! – видите, вуйку, до чого 
ті коні? Аби канони тєгати і фотографуватисі ‹…› (Німецькі ваговози, 
с. 23); Підійшов ближче тільки голова сільради Микита Крутифіст, який 
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мав бути за понятого, голова колгоспу Орест Паук і сторож Мирон Шу-
вера, якому дружина принесла фузею з дому  (Злочин, с. 163); Хто бував 
у наших сільських шпиталях, то, напевне, знає, що більшість тамтеш-
ніх пацієнтів не є тяжко хворими людьми (В шпиталі..., с. 62); В руці 
каламар. Його треба нести рівно і обережно, щоб не розхлюпати через 
вузьке горло чорнило (Картуз, с. 17); Вони шо там роб’ют? Лиш сидят 
і атрамент списуют (По годині, с. 48); Зрештою, коли помру, то моя 
пам’ять вже не дасть нікому нічого. Тому час від часу вдаюся до олуф-
ка (Мнєконький, с. 76); Я тебе сам пострижу. Рівненько-рівненько! Бо 
більше ніхто не вміє таку фризуру зробити тобі! (Кліщева земля, с. 114); 
Одних совіти забрали в тюрми, а потім відправляли в Караганду або Ма-
гадан, інших стріляли в полі, лісі чи на своїх городах, а то й подвір’ях, 
коли вони бігли до криївки, щоб заховатись (Дунай, с. 19).

Із опільської діалектної лексики на позначення абстрактних понять 
використано такі назви, як форшпан ‘різновид повинності, що перед-
бачав перевезення когось чи чогось власним кінним транспортом’, тра-
фунок ‘випадок’, бізис ‘бізнес’, сапсиндія ‘субсидія’: Всі, хто мав коней, 
у війну форшпанили на німців. Так це слово „форшпан” і осіло в свідо-
мості селян. Ще донедавна його час від часу можна було почути в наших 
селах в старих ґаздів, які мали колись своїх коней (Форшпан, с. 32); То 
буде розмова про урожай, погоду, політику. А ще про різні „трафунки”, 
якими так багаті наші села (Сильний, с. 53); А що взяла слово відразу за 
Анелькою, то й собі розпочала з „сапсиндій”… (На прийомі, с. 51); Мій 
зєть Юрко має якийсь бізис (На прийомі, с. 52).

Із іншочастиномовних опільських діалектизмів, використаних  Бог-
даном Голодом у мові своїх новел та оповідань, назвемо лише найха-
рактерніші. Це прикметники файний ‘гарний, добрий’, нехарапутний 
‘неакуратний, неохайний’, мацьонький ‘маленький’, цуговий ‘великий, 
сильний, міцний’: Тра було  і Вам піти до нього. То файний чоловік! – 
Та я вже була в доброї людини. Та й Бог добрий… (Форшпан, с. 34); Ну 
що: я вже така нехарапутна чи така бідна, що в мене не можна брати? 
– знову хлипнула Юстинка. – Тажи в хаті в мене чистенько, сама знаєш. 
Та й вбрана ’м не найгірше (Не по-люцки, с. 70); Від великого до мацьонь-
кого… один крок (Таки маленький, с. 73); – О-о, се, хлопці, я розумію, є 
цугові коні, – прицмокував беззубим ротом старий Бандура, котрий розу-
мівся на конях (Німецькі ваговози, с. 23); Із діалектних дієслів засвідчено 
ґаздувати ‘господарювати’, форшпанити ‘виконувати форшпан’, мруга-
ти ‘моргнути’, знимкувати ‘фотографувати’, зицирувати ‘командувати, 
керувати, муштрувати’, вінувати ‘давати посаг’, чисувати ‘очікувати 
смерті’: Совіти нагло заходили і бралися ґаздувати в чужій хаті (Вибо-
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ри, с. 30); Всі, хто мав коней, у війну форшпанили на німців (Форшпан, 
с. 22); Я ’му  мругаю, на мігах показую, прошу, би був тихо, прошу би 
ми не ганьбив, та що ви!.. (Не по-люцки, с. 69); За всім гість уважно спо-
стерігав, усе „знимкував”, співав і танцював. Наче в молоді роки (Стар-
шинське весілля, с. 80); То добра душа, але вона ще не навчена людьми 
зицирувати (На прийомі, с. 51); Обоє – роботящі,тямущі, спочатку самі, 
а потім із сином Зеником успішно господарили на земельці, що їм батьки 
вінували (Сутич, с. 122); – А чулисте, хлопці, що Максим Королевич вже 
чисує? ‹…› Я вчора був у него, – продовжував Петро. – Там вже нема 
кому жити… (Сильний, с. 53); Діалектні прислівники засвідчено лексема-
ми борше ‘швидше’, фист ‘дуже, сильно’, фертик ‘досить, достатньо’: 
Чому борше такого не було?.. Га? (У колгоспі, с. 36); Завинив! І то фист 
завинив! (Наймитське щастя, с. 87); Так, так! Аби-с знала: більше я сі з 
тобов мордувати не буду! Фертик! (Остарбайтер, с. 85). Характерним для 
наддністрянського говору, як і для багатьох інших південно-західних діа-
лектів, є займенник ніц  ‘нічого’: Сиру відтиснула, трохи яєць назбирала і 
хліб свіжий спекла. Більше ’м не мала ніц… (Форшпан, с. 34).

У мові новел і оповідань Богдана Голода вжито й окремі опільскі 
діалектні фразеологізми, пор. широкої кости ‘кремезний, міцний, силь-
ний, здоровий’, грати мармуліка ‘прикидатись’, молоти дурного ‘базі-
кати, говорити зайве’, собі на муку ‘дуже тяжко’, йде, як жидам муляр-
ка ‘дуже погано’, атак серця ‘інфаркт міокарда’: Широкої кости був 
хлоп. Та що то казати: не хлоп, а ведмідь був. Він ше малим, як припер 
небіжчика Яґайла на городі вилами, то той просивсі в него, як дитина 
(Сильний, с. 53);  – Бабо, не грай мармуліка. Не мели дурного. Ми були 
в банку і виділи підпис (Остарбайтер, с. 85); Жив Микита в своїй за-
пущеній хатині, що стояла далеко за селом. Жив, як казали люди, собі 
на муку (Страждання, с. 133); Так тобі той торг йде, як жидам мулярка 
(По годині, с. 47); Господиню нашу вночі відвезли до шпиталю. Сказали 
доктори – „атак серця” (Остарбайтер, с. 86).

Таким чином, у мові новел і оповідань Богдана Голода засвідчено 
діалектні фонетичні, морфологічні, лексичні, фразеологічні риси. Різ-
норівневі діалектні одиниці, що їх фіксує передовсім мовлення персо-
нажів, виконують важливі функції етнографічної ідентифікації їх як 
опілян, художньої переконливості зображуваного, типізації мовлення 
героїв та експресивізації художнього тексту.
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УДК 811.161.2’37(477.82)                                  Оксана Данилюк (Луцьк)

СЕМАНТИЧНІ МОДИФІКАЦІЇ ГЕОГРАФІЧНИХ 
ТЕРМІНІВ ВОЛИНІ

У запрoпонованій статті на матеріалі географічної лексики Волині дослі-
джується одна з універсальних явищ народної географічної термінології — се-
мантичні модифікації географічних термінів. З’ясовано, що найпродуктивні-
шими є перехід ‘анатомічна термінологія’ — ‘географічна термінологія’. Яви-
ще семантичної трансформації в терміносистемах відображає процес мислен-
ня мовців в умовах формування географічної термінології.

Ключові слова: географічний термін, семантична трансформація, мета-
фора, анатомічна термінологія.

Народні географічні терміни входять до складу лексики, у якій за-
фіксовані уявлення народу про навколишній світ, його природно-геогра-
фічні умови. Цікавими найменування географічних об’єктів є такі, що 
відображують у собі асоціативне мислення носіїв мови. Пояснюється це 
насамперед тим, що географічні об’єкти і поняття порівняно з іншими 
характеризуються  більшою стійкістю і постійністю [18, 10]. Здавна для 
більш яскравої характеристики місцевості, для зображення її внутріш-
ньої форми, люди використовували слова, які означали частини тіла лю-
дини й тварин, назви посуду, предмети домашнього вжитку тощо. 

Дослідники народної географічної термінології, зокрема Е. і В. Мур-
заєви, вказували на зв’язок географічних термінів із назвами частин тіла 
людини й тварини, і що подібний зв’язок властивий багатьом національ-
ним системам географічних назв [12, 10]. М.І.Толстой також відзначав, 
що анатомічні назви часто використовуються на позначення гідроніміч-
них об’єктів та гірського рельєфу [20, 246]. Паралельне вживання тер-
мінів у двох термінологічних сферах – анатомічної і географічної – є 
універсальним, наприклад, голова, устя,  шия, перешийок, підошва, ріг 
та ін. [21, 52]. 

У нашій статті ми намагаємось також простежити такий зв’язок на 
матеріалі народних географічних термінів Волині.

Гýля ‘вершина гори, пагорба’ (< псл. *gulja [5, І, 616]), що побутує в 
надбузьких говірках,  перенесений у народну географічну термінологію 
з анатомічної, пор. укр. гуля ‘заокруглена опуклість, наріст на тілі люди-
ни або тварини від запалення, удару і т.ін.’ [19, ІІ, 191].

Полісемантичний термін грúва  ‘берег високий, крутий’ (с. Старий 
Чорторийськ Маневицького р -ну,), ‘луг, де косять сіно’ (с. Топільне Ро-
жищенського р -ну), ‘низина біля річки’, ‘луг, що заливається водою’        
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(с. Сокіл Рожищенського р -ну), ‘частина водоймища, що вдається в 
сушу’   (с. Люб’язь Любешівського р -ну) < псл. *griva  [5, І, 593], що 
засвідчує семантичну видозміну загальновживаної лексеми грива ‘довге 
волосся на шиї коня та деяких інших тварин’[3, 74], широко відомий у 
ряді українських говорів, найчастіше використовується на позначення 
продовгуватої форми географічного об’єкта, пор.: укр. грúва ‘довгасте 
підвищення, гірське пасмо’, ‘смуга трави, хлібних рослин, що залиша-
ється нескошеною’ [19, ІІ, 165], укр. діал. ‘невелике продовгувате під-
вищення’, ‘вузька суха смуга серед болота’, ‘місце, до якого підходить 
річка при розливі’, ‘вузька смужка лісу на підвищенні’, ‘сінокіс між лі-
сом і болотом’, ‘луг на підвищенні’ [22, 65], ‘витягнута гора, покрита 
лісом’, ‘витягнуте підвищення між ярами, струмками, улоговинами’, 
‘витягнута обмілина на річці’, ‘вузька довга ділянка лісу в полі’ [16, 74],  
грíва ‘підвищене сухе місце серед болота’ [14, 31], блр. грыва ‘міль, яка 
розділяє воду при злитті двох рік; купка кущів, кущі на лузі; недокоше-
ний покіс, недожата ділянка; довгий, витягнутої форми, згірок; гористе, 
продовгувате підвищення на заливних лугах, яке ніколи не заливається 
водою; підвищення високе, продовгувате; гряда, згірок, грудок серед 
болота, лугу або низинного лісу; курган на підвищеному місці серед бо-
лота, який поріс лісом’ [24, 54]. У говірці с. Сокіл Рожищенського р- ну 
аналізований апелятив, крім позначення ‘низини біля річки’, використо-
вується для називання ‘лугу, що заливається водою’. 

Зі значенням ‘низина, поросла травою’ в говірці с. Берестяни Ківер-
цівського р -ну записано лексему лáкот < псл. *olkъtь [23, І, 489], пор.:  
болг. лáкът, лакот, серб. лâкат, слц. láket [5, ІІІ, 260], пол. łokieć ‘су-
глоб, який сполучає плече з передпліччям’; ‘згин річки’ [25, ІІ, 811]. 

Поширеною назвою для поняття ‘поворот річки’, що локалізуєть-
ся майже в усіх районах області, є колíно (сс. Маркелівка, Микуличі, 
Овадне, П’ятидні, Хмелівка Володимир -Волинського р- ну, сс. Воєгоща, 
Запруддя, Раків Ліс Камінь Каширського р- ну, с. Тростянець Ківерців-
ського р- ну, с. Підріжжя Ковельського р -ну, сс. Дорогиничі, Затурці 
Локачинського р- ну, сс. Боголюби, Гірка Полонка, Одеради, Підгайці 
Луцького р- ну, с. Олеськ Любомольського р -ну, сс. Любче, Оленівка, 
Рудка  Козинська Рожищенського р -ну, с. Залюття Старовижівського 
р- ну, смт Шацьк Шацького р- ну), а також фонетичний варіант кулíно 
‘поворот русла’ (сс. Заставне, Литовеж Іваничівського р- ну, сс. Ізов, 
Чорників Володимир- Волинського р- ну, [9, 146]) < коліно (у < о в не-
наголошеному складі). Термін колíно, який сягає псл. *kolěno ‘коліно, 
кривизна, згин’ [5, ІІ, 513], утворено внаслідок метафоричного переносу 
(за подібністю) з анатомічної номенклатури, пор. укр. колíно ‘суглоб, 



105

що з’єднує стегнову і гомілкову кістки; місце згину ноги’, ‘нога від ко-
лінного суглоба до таза’, ‘окрема частина чого -небудь, що має вигляд 
ламаної лінії, від одного згину чи повороту до іншого’, ‘поворот, загин 
(річки, дороги та ін.)’ [19, IV, 224]. Відповідники ця лексема має і в ін-
ших слов’янських говорах, пор.:  укр. діал. колíна ‘згин (річки й т.ін.)’ 
[23, ІІ, 29], ‘згин річки’ [14, 361],  ‘згин річки’ [22, 102] ‘крута зміна 
напряму річки’ [14, 35], рос. колéно ‘місце повороту річки, дороги, уло-
говини’ [16, 92], пол. kolano ‘вигин річки’ [26, 193], блр. калéна ‘крутий 
поворот річки, дороги’ [24, 85].

Наслідком перенесення з анатомічної номенклатури є слово шия 
‘звужена частина сінокосу, поля; вузький прохід серед чогось’ (с. Силь-
но Ківерцівського р -ну), ‘вузький прохід між обробленими полями’ (с. 
Ясенівка Рожищенського р- ну), ‘підвищена звужена частина річки’ (с. 
Гектари Горохівського р -ну). Одничний апелятив шúйка ‘поворот річ-
ки’ (с. Гуща Любомльського р- ну) – зменшене утворення до слова шия 
< псл. *šija [23, ІІ, 411]. У доступних нам джерелах не знаходимо ана-
логічного відповідника з цим значенням, але споріднені з ним, тільки з 
іншою семантикою, є в російських говірках, наприклад, рос.  шеина (< 
шея) ‘звужена частина улоговини’ [16, 164], а також чеських: šije ‘вузька 
смуга землі, перешийок’ [10, 71]. 

Лексема жилá < псл. *žila [5, ІІ, 197], ареал якої зі значенням ‘дже-
рело прісної води’ обмежується західноволинськими говірками (сс. Ам-
буків, Млинище, Петрове Іваничівського р -ну, с. Чорників Володимир 
-Волинського р- ну [9, 115]). З наголосом на першому складі відоме 
в смт Голоби Ковельського р -ну, представляючи семантику ‘джерело 
в криниці’. Як підземний потік цей термін відзначається в м. Камінь-
Каширському Камінь Каширського р -ну. З вищезгаданими значеннями 
чи подібними жúла записане Є.Тимченком: ‘джерело води, що тече під 
землею’ [8, 930]. Пор. ще   укр. діал. ‘джерело’ [4, 153]. Широко відо-
ме жыла і в білоруських говірках, оформляючи такі семеми: ‘заболоче-
ні місця, зарослі стариці,  де ще ледь виступає вода’, ‘водоносний шар, 
кринична, волога смуга, криниця серед багна’, ‘підземий стік; продовгу-
ватий згірок, коса’, ‘вузький довгий пласт землі однієї породи’[24, 66].

Поодинокими вкрапленням у говірках Камінь- Каширського та Мане-
вицького р-нів зі значенням ‘невеличка ділянка землі’ фіксуємо лексему 
лопáтка (с. Раків Ліс Камінь- Каширського р- ну, с. Ситниця Маневиць-
кого р-ну), яку, найвірогідніше, слід розглядати як термін метафору, що 
є результатом семантичного переосмислення відповідного анатомічного 
терміна лопатка ‘парна кістка трикутної форми у складі плечового по-
яса хребетних тварин і людини’ [19, IV, 546].



106

У говірці с. Хмелівка Володимир -Волинського р- ну для позна-
чення поняття “частина водоймища, що вдається в сушу” використо-
вується термін язик. У суміжних говірках (с. Маркелівка Володимир 
-Волинського р- ну, смт Іваничі Іваничівського р -ну) термін чубок 
вживається для ‘вершини гори, пагорба’. Цю ж семему в с. Хмелівка 
Володимир- Волинського р- ну виражає анатомічний термін лоб, який ще 
зі значенням ‘опуклий виступ на схилі’ побутує в с. Гектари Горохів-
ського р -ну. 

У системі народної географічної термінології Волині, крім назва-
них семантичних переходів із соматичної термінології, простежуються 
перетворення ‘назви частин чи деталей одягу’ – ‘географічні терміни’. 
Так, для позначення поняття ‘місце, де розходяться чи сходяться дві річ-
ки’  вживається географічний термін штанú (с. Радехів Любомльського 
р- ну), перенесений із номенклатури одягу за зовнішньою подібністю і з 
таким чи близьким значенням добре відомий за межами досліджуваного 
регіону, пор.: укр. діал. штани ‘місце, де сходяться дві річки’, ‘місце, де 
розгалужується ріка’ [14, 37, 40], блр. штаны ‘місце на лузі або в лісі, 
де відпочивають; рельєф місцевості, що своєю формою нагадує штани; 
клин’ [24, 207].

Аналогійно до назви штанú виникло множинне утворення рукавú 
‘місце, де розходяться дві річки’ (с. Човниця Ківерцівського р- ну). При-
нагідно зазначимо, що вказаний апелятив, але в значенні ‘місце, де схо-
дяться дві річки’ фіксується також в іншій говірці цього ж району (с. 
Тростянець Ківерцівського р- ну).

Семантичні модифікації лексики на позначення географічних 
об’єктів простежуються і в інших групах, однак вони є менш продук-
тивними: 

а) назви предметів домашнього вжитку, знарядь сільськогосподар-
ської праці, посуду – географічні терміни: 

блюдце ‘яма в болоті’ (с. Баїв Луцького р- ну); 
вила ‘місце, де розходяться дві річки’ (с. Сильне Любомльського 

р-ну); місце, де сходяться дві річки’ (смт Локачі Локачинського р- ну, смт 
Нова Вижва); 

жолоб ‘балка’ (с. Радомишль Луцького р -ну); 
жолобок ‘рівчак, заповнений водою’ (с. Гектари Горохівського р- ну); 
коритина ‘низина, поросла травою’ (с. Буяни Луцького р- ну), кори-

то ‘пологий берег’ (м. Володимир Волинський Володимир -Волинського 
р -ну); 

коса ‘глухий, непроточний рукав річки’ (с. Поворськ Ковельського 
р ну); ‘мілка ділянка у водоймі’ (с. Льотниче Володимир -Волинського 
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р- ну, с. Боровне Камінь -Каширського р- ну, с. Човниця Ківерцівського р- 
ну, м. Любомль Любомльського р -ну); ‘частина водоймища; що вдається 
в сушу’ (с. Затурці Локачинського р- ну, с. Затурці Луцького р- ну, с. За-
люття Старовижівського р -ну); ‘продовгувате підвищення’ (с. Воєгоща 
Камінь Каширського р -ну); 

макотрина ’прогалина в лісі’ (с. Яблунька Маневицького р- ну); 
cтіл ‘рівнинна  місцевість’ (с. Хмелівка Володимир -Волинського 

р ну);
талір ‘рівнинна місцевість’ (с. Одеради Луцького р -ну); 
щітка ‘гора, поросла лісом’ (с. Хмелівка Володимир- Волинського 

р-ну); 
б) назви частин будинку – географічні терміни: 
вікна ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться земля’ (м. Володимир 

-Волинський Володимир- Волинського р- ну); 
вікно ‘частина водної поверхні, вільної від заростей’ (с. Воєго-

ща Камінь -Каширського р- ну); ‘яма в болоті’ (с. Воєгоща Камінь -
Каширського р -ну, с. Любитів Ковельського р- ну, с. Залюття Старови-
жівського р- ну, с. Мельники Шацького р -ну); ‘яма в річці’ (с. Прилісне 
Маневицького р- ну); ‘місце в річці, озері з круговим рухом води’ (с. Гра-
бове Любомльського р-ну); вукно ‘частина водної поверхні, вільної від 
заростей’ (смт Голоби Ковельського р- ну), окно ‘яма в болоті’ с. Карасин 
Камінь- Каширського р-ну, с. Шкроби Старовижівського р- ну, с. Озеря-
ни Турійського р- ну); ‘частина водної поверхні, вільної від заростей’ 
(смт Голоби Ковельського р- ну); 

потолок ‘вершина гори, пагорба’ (с. Клепачів Ківерцівського р- ну); 
сцінка ‘широка межа між полями’ (сс. Грибовиця, Гряди, Кречів, 

Стара Лішня Іваничівського р -ну); ‘польова стежка між урочищами’ (с. 
Рогожани Володимир -Волинського р -ну, сс. Лежниця, Морозовичі, Пе-
трове Іваничівського р -ну);

в) назви геометричних фігур – географічні терміни: 
лінія ‘довга сільська вулиця’ (сс. Вощатин, Рогожани Володимир-

Волинського р -ну, с. Поромів Іваничівського р -ну); ‘лісова просіка’ (м. 
Володимир -Волинський Володимир- Волинського р -ну, сс. Воєгоща, Во-
рокомле Камінь- Каширського р- ну, с. Клепачів Ківерцівського р- ну, сс. 
Березичі, Шлапань Любешівського р -ну, с. Штунь Любомльського р- ну, 
с. Велика Яблунька Маневицького р -ну, с. Шкроби Старовижівського 
р- ну, с. Ростань Шацького р -ну); 

кут ‘рукав річки’,  ‘поворот річки’ (с. Литовеж Іваничівського р- ну), 
кути ‘край лісу,  клин лісу’ (сс. Мерва, Озерці, Рачин, Шклинь Горо-
хівського р -ну); 
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кружок ‘гора, що поросла лісом’ (с. Буцинь Старовижівського р- ну); 
‘долина’ (с. Глухи Старовижівського р- ну);

е) одиничні перенесення значень: 
клапоть  ‘ділянка поля’, клаптик ‘ділянка поля’ (с. Зоря Володимир-

Волинського р -ну); 
кумок ‘маленький острів в озері’ (с. Яблунька Маневицького р- ну); 
пілка ‘ділянка поля’ (с. Хорохорин Луцького р -ну); 
пасмо ‘продовгувате підвищення’ (с. Хмелівка Володимир-

Волинського р ну, с. Клепачів Ківерцівського р -ну); 
стрєлка ‘місце, де один канал впадає в інший’ (с. Піщане Камінь-

Каширського р -ну). 
Отже, проведене дослідження на матеріалі народної географічної 

термінології Волині дає можливість константувати, що семантичні 
трансформації у системі географічної лексики – явище закономірне і 
простежується в багатьох мовних ареалах. Наведений матеріал дозво-
ляє зробити висновок про такий напрямок семантичних переходів: від 
асоціації з назвою певного предмета до назв географічних понять. 
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The article deals with the investigation of a universal phenomenon of the ethnic 
geographical terminology which is called semantic modifi cations of the geographical 
terms. It was found out that the most productive way of such modifi cations is the 
transformation of the anatomical terms into the gepgraphical ones. Semantic 
modifi cations in the terminological sysems refl ect the speakers’ ways of thinking in 
the course of the geographical terms formation.

Key words: geographical term, semantic transformation, metaphor, anatomical 
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УДК 811.161.2’366                                      Юрій Деременда (Тернопіль)

НАЗВИ АБРЕВІАТУРНОГО ТИПУ ЯК СТРУКТУРНО-
МОРФОЛОГІЧНИЙ РІЗНОВИД ЕРГОНІМІВ

У статті розглянуто ергоніми абревіатурного типу, виявлено особливості ре-
алізації в них інформативної та рекламної функцій. Виділено структурно-семан-
тичні моделі ергонімів-абревіатур. Описано лексичні особливості ергонімів абре-
віатурного типу. 

Ключові слова: ергонім, абревіатура, структурно-семантична модель.

Ергоніми – власні назви підприємств, організацій, установ, закладів 
різного типу – щораз частіше стають об’єктом ономастичних досліджень. 
Першою ономастичною працею, присвяченою цьому класу онімів в Укра-
їні, була монографія О. Белея «Сучасна українська ергонімія: власні назви 
підприємств Закарпаття» (Ужгород, 1999). За короткий час українська ер-
гонімія зазнала суттєвих змін як у кількісному, так і в якісному плані, що й 
зумовлює актуальність нашого дослідження.

Об‘єктом нашого дослідження є назви абревіатурного типу, що склада-
ють значну частину ергонімів, а його метою – встановлення особливостей 
таких ергонімів та виділення функціональних і структурно-семантичних 
типів ергонімів, утворених із застосуванням абревіації.

Абревіатура – (від лат. abbreviatio – скоро чення) похідне слово, яке 
утвори лось шляхом одного із різ новидів скорочення декіль кох твірних слів 
з наступ ним поєднанням їх в одне ціле [8, 15-16].

Дослідники по-різному характеризують абревіатури і їхнє застосування 
в ергонімії. Так, Т.П. Романова позитивно характеризує їх і зазначає, що 
абревіатури «виокремлюються на тлі інших назв своєю підкресленою за-
гадковістю» [5, 35]. О.В. Суперанська [6, 22] та О.О. Белей [2, 19] говорять, 
що ергоніми-абревіатури приховують інформацію про сферу діяльності та 
власника ергооб’єкта. А.В. Беспалова вважає, що «кожний абревіатурний 
компонент має смислове навантаження» і виконує інформативну або ре-
кламну функцію [3, 112]. Деякі інші дослідники характеризують абревіату-
ри як негативне явище, називаючи їх беззмістовними (І. Шевлякова [9, 59]) 
і неповноцінними (Д.І. Алєксєєв [1, 13]).

Н.В. Кутуза називає ергоніми абревіатурного типу «абревіатурними 
комплексами» і виділяє наступні структурно-морфологічні класи таких 
назв: 1) ініціальні, або абревіатури-акроніми, які у свою чергу поділяють-
ся на звукові та буквені; 2) почастинні, або поєднання частин слів; та 3) 
часткові, або поєднання усіченої частини лексеми і повного слова). За по-
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ходженням дослідниця виділяє відонімні, відапелятивні та змішані моделі 
цих ергонімів [4, 127-131].

Ми вважаємо, що однією з найсуттєвіших характеристик для ергонімів 
загалом та ергонімів абревіатурного типу зокрема є їхня здатність переда-
вати інформацію про референта назви. У таких ергонімах ми виявили на-
ступну закономірність: чим більшу інформативність номінатори надають 
абревіатурному ергоніму, тим меншим є його рекламний потенціал. Це по-
яснюється тим, що рекламна функція ергоніма абревіатурного типу зумов-
лена його оригінальністю, загадковістю та непрозорістю, властивостями, 
які є перешкодою для його інформативності. Вирішенням цієї проблеми 
ергонімної номінації є поєднання в одному ергонімі абревіатурного типу 
як інформативних, так і рекламних компонентів.

Отож, за ознакою інформативності виділяємо наступні різновиди ерго-
німів:

1) інформативні – уміщена в ергонімі інформація доступна в уже гото-
вій або майже готовій для сприйняття формі і не потребує складних про-
цесів трансформації чи розшифрування: «Міко Галичбуд» (будівельні мате-
ріали, конструкції), «Тернопільгазбуд» (газифікація);

2) умовно-інформативні – необхідною передумовою актуалізації за-
кладеної чи зашифрованої в назві інформації є застосування асоціатив-
ного мислення та фонові знання її адресата: «CDMA» (магазин мобіль-
ного зв’язку), «ВВГ» (вентиляція, кондиціювання: представництво West 
Ventilation Group), «СБК» (будівельні матеріали: СБК – Слобожанська бу-
дівельна кераміка);

3) неінформативні – не надають жодної інформації про сферу діяль-
ності ергооб’єкта: «НК» (будівельні матеріали), «ВАС» (цирульня: пер-
ші літери імен власників: Володимир, Анатолій, Світлана), «Васер ЛТД» 
(продукти харчування: початкові літери імен власників: Вадим та Сергій), 
«Л.І.М.С.» (туристичне агентство: Л.І.М.С. – перші літери імен власників), 
«Левас» (магазин: перші літери імені власника Лемішка Василь), «Люізо» 
(інструмент: від імен власника і його дружини: Любомир і Зоряна). Цей і 
попередній різновиди ергонімів здебільшого утворені за допомогою таких 
видів абревіатури ініціального типу, як буквена, звукова, ініціально-цифро-
ва, змішана [8, 16-17].

У цьому дослідженні нашим завданням є розглянути лексичні засоби, 
за допомогою яких номінатори реалізують ергонімну функцію інформу-
вання адресата назви про діяльність її референта, тож ми зосередимо увагу 
на інформативних ергонімах абревіатурного типу.

Вивчення ергонімікону Тернопільщини дало нам можливість виявити, 
що основним і найуживанішим інструментом інформативності для ерго-
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німів абревіатурного типу є усічені лексеми, які вказують на сферу діяль-
ності ергооб’єкта, називаючи її. До них відносимо лексеми-афікси агро 
(аграрна галузь), буд (будівництво), вет (ветеринарія), ком (комунікації), 
сан (санітарія), страх (страхування), текс (текстиль), тел (телефон, теле-
граф), транс (транспорт), тур (туризм), фарм (фармація), хім (хімічна про-
мисловість) та інші. 

Переважно інформативні ергоніми абревіатурного типу викликають чіт-
кі й недвозначні асоціації зі сферою діяльності свого референта. Однак осо-
бливістю таких лексем-афіксів є те, що через свою форму та лінгвістичну 
природу вони не можуть виступати в ергонімі самостійно; поодиноким при-
кладом вживання в назві лише усіченої лексеми без додаткових компонентів 
є ергонім «Агро» (молочні продукти; торговий дім). Тому для того, щоб на-
дати ергонімам милозвучної форми і логічно доповнити їх, ці лексеми поєд-
нують із деякими іншими ергонімними компонентами. В інформативних ер-
гонімах переважають такі типи абревіатури, як складова (абревіатура, в якій 
поєдну ються склади твірних слів), словоформна (поєднання частини слова 
з відмінковою словоформою), телескопічна (абревіатура, утворена шляхом 
поєднання початкової і кінцевої частин твірних слів), уламкова (поєднання 
в абревіатурі асемантичних частин слова) та усічено-словесна (абревіатура, 
утворена шляхом поєднання частини слова з повноцінним словом) [8, 18]. 
Також М.Я. Плющ називає сполучення двох компонентів, один із яких є усі-
ченим, «перехідним типом між складанням та абревіацією» [7, 163].

За їхньою природою та функціями елементи ергонімів абревіатурного 
типу можна поділити на:

1) рекламні компоненти. До таких рекламних компонентів належать: 
– лексеми з конотаціями «передовий», «найкращий», «якісний», «ко-

рисний», «професійний», такі як «плюс», «лідер», «добр(ий)», «експрес», 
«арт»: «Агро Вест» (магазин продукції для рослин), «Агро плюс-фунд 
Миронівська», «Агровіта ЛТД» (м’ясні та ковбасні вироби), «Агро-Дар 
МКФ» (ТзОВ), «Агрозахист Донбас» (засоби захисту рослин), «Агролідер» 
(продукти харчування), «Агромарс» (ТФ ЗАТ), «Агро-Сервіс» (сільськогос-
подарська техніка), «Буд-Арт» (проектно-конструкторські роботи), «Буд-
Плюс» (магазин будівельних матеріалів), «Будсервіс» (столярні вироби), 
«Вікторія тур», «Прем’єр-Тур», «Фієста Тур», «Маршал тур», «Топаз-
Тур», «Тропік-Тур», «Сан-Актив» (салон краси), «Добробуд-ЛТД» (буді-
вельні послуги), «Експресбуд» (будівництво), «Креатор Буд» (будівельні 
послуги);

–  лексеми з конотаціями «престижний», «непересічний», «винятковий», 
такі як «престиж», «комфорт», іншомовні абревіатури «V.I.P.»/»VIP» та 
ін.: «SV-тур», «VIP тур», «V.I.P. буд» (будівельні послуги), «Буд-Престиж» 
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(магазин будівельних матеріалів), «Комфортбуд-3» (будівельні послуги), 
«Престиж Буд» (магазин покрівельних матеріалів);

– лексеми з конотаціями «сучасний», «якісний», такі як «вест», «євро», 
«прогрес» та ін.: «Буд Вест» (магазин), «Будпрогрес» (будівельні матері-
али, конструкції), «Євробуд» (магазин будівельних матеріалів), «Євробуд-
ХХІ» (магазин будівельних матеріалів);

– лексеми з конотаціями «великий», «масштабний», такі як «мега», 
«світ», «сіті», «поліс», «індустрія» та ін.: «Агрополіс» (ТОВ), «Агросвіт» 
(продукти харчування), «Буд Сіті» (магазин будматеріалів), «Будінду-
стрія» (будівельні матеріали), «Левтранс» (вантажні автоперевезення), 
«Мегабуд-Т» (ПП БК), «Мегатекс» (гуртовий склад), «Мегател» (магазин 
мобільного зв’язку), «Міленіум-Тур», «Мегатранс» (автозапчастини);

– інші рекламні лексеми, такі як жіночі імена: «Агата буд» (вікна і две-
рі: Агата – жіноче ім’я, яке сподобалось власнику, буд – постачає продукцію 
на великі будівельні об’єкти). Зафіксовано також випадки використання в 
ергонімі кількох рекламних компонентів одночасно: «Будпрогрес плюс», 
«Будсервіс-плюс» (будівельні матеріали, конструкції), «Тур-Світ плюс».

2) топонімні компоненти, що вказують на просторові відношення. У цій 
функції можуть уживатися як повні: «Галичбуд», «Поділля-Транс» (автоса-
лон), «Тернопільбуд» (будівельні послуги), «Тернопільрембуд» (будівельні 
послуги); так і усічені форми топонімів: «ТЕР-Добробуд» (ТОВ), «Терно-
буд» (будівельні послуги), «Тернобуддеталь» (завод), «Тернобудмехані-
зація» (спецтехніка), «Тернобудтепло» (опалення), «Укрбудінвест плюс» 
(будівельні послуги); а також апелятиви, що позначають просторові від-
ношення: «Міськшляхрембуд» (будівництво і ремонт доріг), «Облагробуд»;

3) елементи ергоніма, функцією яких є конкретизація сфери діяльності 
ергооб’єкта: «Агробуд» (будівельні послуги), «Агробудкомплект» (столяр-
ні вироби), «Агробудмеханізація» (спецтехніка), «Агрошляхбуд» (будівни-
цтво і ремонт доріг), «Архбудпроект» (Борщівське РКП), «Буд Офіс» (ві-
кна і двері), «Будгосптовари» (будівельні матеріали, конструкції), «Будма-
теріали» (магазин будівельних матеріалів);

4) компоненти ергоніма, які передають інформацію про його власника: 
«АМН-Транс» (вантажні автоперевезення: власника звати А.М.Нечипорук), 
«ВВС-Буд» (будівельні послуги: ВВС – перші літери імен засновників: Ві-
талій, Василь, Степан), «М-Буд» (будівельні послуги: М – перша літера іме-
ні власника Михайло);

5) ергонімні терміни, які деталізують інформацію про діяльність під-
приємства через своє значеннєве поле: «Будмаркет» (магазин будматеріа-
лів), «Фарм-Маркет» (аптека);

6) назви вже існуючих брендів: «Профісбуд-Kreisel» (магазин будмате-
ріалів);
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7) іншомовні лексеми, що мають інформативне і рекламне забарвлення: 
«Агрофуд» (продукти харчування), «Грейн-Транс» (вантажні перевезення), 
«Нью Вінд Тур», «Райзе тур», «Романтік Тур», «Рітейл Буд», «Санітас» 
(лікувально-діагностичний кабінет: sanitas – з лат. здоров’я), «Трейд агро-
хім» (засоби захисту рослин, добрива);

8) прецедентні назви: «Агро-Іква» (СВК: Іква – річка в Україні, ліва при-
тока Південного Бугу), «Агро-Рось» (ТОВ: Рось – річка в Україні), «Гулівер-
тур», «Едем тур», «Еней-Тур», «Єврофарм» (аптека), «Лада-Тур», «На-
турфарм» (ЗАТ, Тернопільське представництво), «Рута-фарм» (ТОВ).

Слід зазначити, що непоодинокими є також випадки вживання в одно-
му ергонімі кількох додаткових ергонімних компонентів: «Арт Буд Плюс» 
(магазин будматеріалів), «Артбудкомплект» (паркет), «Ланівці-Асфаль-
тБуд» (будівництво і ремонт доріг), «Тернопільбудінвестзамовник» (КП) 
та багато інших. Однак, такі багатокомпонентні ергоніми неефективні, їх 
важко вимовити і запам’ятати, що ускладнює можливість використання їх 
у рекламі.

За своєю графічною формою поєднання цих лексем із іншими компо-
нентами назви можуть набирати різних структурних форм. Вивчивши ер-
гонімію Тернопільщини, ми виділили наступні класи ергонімів, що містять 
усічені частини основ апелятивів із вказівкою на сферу діяльності закладу:

– окремо від інших компонентів назви: «Захід Інвест Буд 2000» (буді-
вельні послуги), «Інвест буд» (опалення), «Моноліт буд» (будівельні по-
слуги);

– разом з іншими компонентами назви: «Авербуд» (проектування та бу-
дівництво), «Екогазбуд» (будівництво каналізаційних мереж), «Західпроф-
буд» (ТОВ), «Західстарбуд» (будівельні послуги), «Машбуд» (будівельні 
послуги), «Новобуд» (магазин будівельних матеріалів), «Опорядбуд» (буді-
вельні послуги), «ПаркетБуд», «Приватбуд» (столярні вироби), «Ремтех-
сільбуд», «Стандартбуд» (будівельні матеріали, конструкції);

– через дефіс із іншими компонентами назви: «Аванті-Буд» (будівель-
ні послуги), «Ман-буд» (будівельні матеріали, конструкції), «Нива-Буд» 
(будівельні послуги), «Ришто-Буд» (будівельні матеріали, конструкції), 
«Фенікс-буд» (будівельні послуги), «Центр-Буд» (гуртовий склад будма-
теріалів);

– у поєднанні з іншими компонентами назви за допомогою кількох із 
наведених вище структурних форм: «Експобуд ТМ» (ПП), «Житлобуд-1» 
(будівельне управління), «Захід старбуд» (ремонтно-будівельні послу-
ги), «Наш ЗахідБуд» (агентство), «Термобуд плюс» (будівельні матеріали, 
ТзОВ).
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За позиціонуванням в ергонімі усічених значущих лексем виділяємо 
такі три структурні типи:

– препозиція, або позиціонування усіченої значущої лексеми на початку 
ергоніма: «Агро Тех» (сільськогосподарська техніка), «Агровісник», «Агро-
продсервіс» (ПАП), «Медтехніка» (медичне обладнання), «Медфар» (сто-
матологія, СП), «Пол-інвест» (поліграфічні послуги), «Сансервіс» (сантех-
ніка та сантехнічні роботи), «Санстанція» (ТО КП), «СантехЦентр» (ма-
газин опалення), «Текстерно» (Тернопільське об’єднання), «Трансбанк» 
(ЗРФ АКБ), «Трансмет» (вторинна сировина), «Транстер» (ТВК), «Тур-
фірма Тернопіль», «Тур-Галичина», «Тур Світ», «Фарммаркет» (аптека), 
«Хім Трейд Груп» (автомагазин), «Хімрезерв-Тернопіль» (лакофарбова про-
дукція);

– інтерпозиція, або розташування її в середині ергоніма: «Ветсанза-
вод» (завод), «Захід-Агросервіс» (АПФ), «Західхімпостач» (заводи, фабри-
ки, комбінати), «Козівський райагробуд», «Нафтабудсервіс» (будівельні 
послуги), «Облагробуд», «Постолівська агрофірма» (сільськогосподарська 
продукція), «Райагрохім», «Селопроектбудсервіс» (Тернопільське район-
не КП), «Тернопільавтотранссервіс» (ДП), «Тернопільагроспецмонтаж» 
(будівельні послуги);

– постпозиція, або позиціонування значущої лексеми в кінці ергоніма: 
«Автотур», «Археотур», «Біосан» (медичний центр), «Галнафтохім» (за-
соби захисту рослин), «Ексбуд» (будівельні матеріали, конструкції), «За-
хідінвестбуд» (інформаційно-аналітичний центр), «Зорбуд» (будівельні 
послуги), «Інтербуд» (будівельні матеріали), «Кластербуд», «Кремпа-
странс», «Магтекс» (український одяг, скатертини, рушники), «МІк-аг ро» 
(ТОВ), «Промбуд» (будівельні послуги), «Райз-Агро» (ЗАТ НВО), «Теркон-
Тур», «Тернофарм» (фармацевтична фабрика), «Тер нопільелектротранс» 
(КП), «Тютюн-Агро» (сільськогосподарська продукція).

Вивчення ергонімікону  Тернопільщини дозволило нам прийти до ви-
сновку, що основним і найуживанішим інструментом інформативності для 
ергонімів абревіатурного типу є усічені лексеми, які в  казують на сферу 
діяльності, а їхнє поєднання з рекламними компонентами дає ергонімам 
можливість реалізувати одночасно свій інформативний і рекламний потен-
ціал. Викладене вище д оводить необхідність подальшого вивчення ерго-
німів абревіатурного типу як важливого структурно- морфологічного типу 
ергонімів.
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The article deals with ergonyms-abbreviations and describes peculiarities of their 
informative and advertising functions. Our study defi nes semantic models of such company 
names. It describes lexical means used in ergonyms-abbreviations.

Key words: ergonym, company name, abbreviation, structural and semantic model.

УДК 811.161.2’367                                       Любов Дика (Хмельницький)

СКЛАДНІ ТА СКЛАДЕНІ ОЙКОНІМИ СХІДНОГО 
ПОДІЛЛЯ: СЕМАНТИКА ТА СТРУКТУРА

У статті аналізуються складні та складені ойконіми Східного Поділля з 
огляду на їх семантику та структуру. Охарактеризовано способи творення 
досліджуваного типу назв населених пунктів та визначено їх продуктивність.

Ключові слова: апелятив,  атрибут, ойконім, семантика, структура.

Ойконімія Вінниччини, інакше Східного Поділля, представлена 
значною кількістю словотвірних моделей з різним ступенем їх продук-
тивності. Переважна більшість моделей топонімів, виявлених нами на 
досліджуваній території протягом ХІV-ХХ ст., є за походженням спіль-
нословянськими. Однак досить великий відсоток становлять назви по-
селень, які  за часом свого виникнення є значно новішими, ніж інші сло-
вотвірні типи ойконімів. 

Одним із новіших типів в ойконімії Вінниччини є складні та складе-
ні назви, оскільки більшість із них утворилися для іменування нового 
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поселення на відміну від уже існуючого однойменного ойконіма, напр.: 
Нова Шура / Шура, Великі Гармаки / Гармаки, Майдан Борківський / 
Майдан та ін. 

Ще С.Роспонд свого часу зазначив, що слов’янська топоніміка дуже 
рідко користується складними і складеними назвами для іменування по-
селень [5, 50]. Подібну думку висловила Л.Гумецька, говорячи, що міс-
цевих  назв  у  формі  складних  слів в українській актовій мові ХІV-ХV 
ст. небагато [3, 61]. Л.Масенко, проаналізувавши розвиток топонімійної 
системи України, виявила існування складних назв поселень на теренах 
нашого краю ще у давньоруський період [4, 626]. Однак початок творен-
ня складених топонімів, на думку Л.Масенко, припадає на ХІV-ХV ст. 
(староукраїнський період) [4, 631]. При цьому дослідниця зазначає, що 
більшість складних назв поселень утворено внаслідок поєднання при-
кметникової й іменникової основ (Голыгоры, Соуховєрхъ), а складені 
найменування творилися від прикметника-означення і загального слова 
з гідрографічним значенням (Новоє село, Пєщаныи Бродъ) [4, 635].

Спираючись на результати досліджень Д.Бучка, Ю.Карпенка, 
В.Котович, Я.Пури, М.Худаша, М.Торчинського, Є.Черняхівської та ін.), 
які вивчали ойконімію окремих регіонів України, а також враховуючи 
результати власного аналізу назв населених пунктів Східного Поділля, 
ми приходимо до висновку, що творення складних та складених назв 
місцевостей все ж таки є характерним явищем для топонімії України, в 
тому числі і території Вінниччини.

Для ойконімікону досліджуваного регіону продуктивнішим є творен-
ня складених назв (≈10%), чого не можна сказати про складні ойконіми, 
які становлять лише 4% від усіх аналізованих нами топонімів Східного 
Поділля.

Складені ойконіми. На території Вінниччини історичними джере-
лами зафіксовано 242  складених ойконіма. За своєю структурою такі 
назви є двочленними топонімами, що утворилися лексико-синтаксич-
ним способом. Більшість складених назв населених пунктів Східно-
го Поділля – це словосполучення, першим членом яких є атрибут на 
означення: а) часу виникнення поселення: Старий Пиків / Новий Пиків, 
Нова Цибулівка / Стара Цибулівка; б) розміру поселення: Велика Жме-
ринка, Великий Митник, Мала Кісниця, Малий Острожок; в) форми по-
селення: Висока Гребля, Широка Гребля; г) кольору: Білий Рукав, Чер-
вона Гребля, Червона Долина, Червоний Степ.  У ролі означувального 
члена найчастіше в складених ойконімах виступає прикметник, рідше 
– числівник.
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Проаналізувавши складені ойконіми України, Д.Бучко відзначив, 
що поява та семантичне наповнення атрибутів завжди були зумовлені 
екстралінгвальними факторами. Дослідник виділив  три типи атрибутів 
у складених ойконімах: 1) атрибути, які безпосередньо характеризують 
поселення за різноманітними ознаками; 2) атрибути, які характеризують 
поселення за їх зв’язками, відношеннями до інших об’єктів на місце-
вості; 3) атрибути, які характеризують поселення за їх відношенням до 
конкретної людини [1, 16-17].

Вважаємо за доцільне скористатися поданими Д.Бучком принципа-
ми номінації атрибутів аналізованого типу ойконімів і поділити назви 
поселень, виявлені нами на території Вінниччинпи, теж на три групи:

1. Ойконіми, атрибути яких характеризують поселення за різ-
номанітними ознаками. Ця група складених назв населених пунктів 
Вінниччини нараховує 120 одиниць; у свою чергу поділяємо їх на під-
групи: 

1) ойконіми, атрибути яких вказують на час виникнення поселення: 
Нова Гута, с. (Хм.), згад. з 1893 р.: Гута Новая [Гульдм., 121]; Стара 
Прилука, с. (Лип.), згад. з 1947 р.: Прилука [АТП 1947, 37]; Нове Міс-
то, с. (Тивр.), згад. з 1796 р.: Нове Місто [БН, 123]; Нове Життя, с. 
(М.-Под.), згад. з 1947 р.: Нове Життя [АТП 1947, 40]; Новий Животів, 
с. (Ор.), згад. з 1608 р.: Животів [Отам., 59]; Ново-Микольськ, с. (М.-
Под.), згад. з 1947 р.: Ново-Микольськ [АТП 1947, 40]; Стара Прилу-
ка, с. (Лип.), згад. з 1654 р.: Прилука [Крип., 136]; Старі Попелюхи, с. 
(Піщ.), згад. з 1947 р.: Старі Попелюхи [АТП 1947, 29]; Старий Пиків, с. 
(Калин.), згад. з 1906 р.: Пиковъ Старый [Свед., 29] та ін.;

2) ойконіми, атрибути яких вказують на розмір поселення: Великий 
Степ, с. (Коз.), згад. з 1947 р.: Степ [АТП 1947, 31]; Широка Гребля, 
с. (Вн.), згад. з 1893 р.: Гребля Широкая [Гульдм., 109]; Малі Хутори, 
с. (Вн.), згад. з 1947 р.: Малі Хутори [АТП 1947, 12]; Мала Киріївка, с. 
(Берш.), згад. з 1796 р.: Малая Кириевка [БН, 148]; Малий Острожок, с. 
(Хм.), згад. з 1906 р.: Острожекъ Малый [Свед., 29]; Малі Крушлинці, с. 
(Вн.), згад. 1570 р.: Малі Крушлинці [Отам., 35] та ін.; 

3) ойконіми, атрибути яких вказують на місце розташування посе-
лення відносно опозиційної пари: Вища Кропивна, с. (Нем.), згад. з 1893 
р.: Крапивна Высшая [Гульдм., 225] – Нижча Кропивна, с, (Нем.), згад. з 
1668 р.: Niższey Kropiwney [Арх.ЮЗР 7/ІІ, 550]; Вище-Ольчедаїв, с. (М.-
Кур.), згад. з 1431 р.: Гольчедаевъ [Молч., 359] – Нижчий Ольчедаїв, с. 
(М.-Под.), згад. з 1431 р.: Гольчедаевъ [Молч., 359] (1906 р.: Ольчедаевъ 
Низший, Ольчедаевъ Высший [Свед., 57]); Лісова Лисіївка, с. (Калин.), 
згад. з 1570 р.: Лисіївка [Отам., 35] – Польова Лисіївка, с. (Калин.), згад. 
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з 1947 р.: Польова Лисіївка [АТП 1947, 37]; Верхня Слобідка, с. (Піщ.), 
згад. з 1947 р.: Верхня Слобідка [АТП 1947, 29] – Нижня Слобідка, с. 
(Піщ.), згад. з 1947 р.: Нижня Слобідка [АТП 1947, 29]; Рахни Лісові, с. 
(Шп.), згад. з 1947 р.: Рахни Лісові [АТП 1947, 42] – Рахни Польові, с. 
(Тивр.), з 1947 р.: Рахни Польові [АТП 1947, 34] та ін.; 

4) ойконіми, атрибути яких вказують на характер місцевості, де зна-
ходиться поселення: Глибока Долина, с. (М.-Кур.), згад. з 1947 р.: Гли-
бока Долина [АТП 1947, 21]; Лісна Поляна, с-ще (Гайс.), згад. з 1969 р.: 
Лісна Поляна [АТП 1969, 13]; Суха Долина, с-ще (Кр.), згад. з 1947 р.: 
Суха Долина [АТП 1947, 22]; Лиса Гора, с. (Ілл.), згад. з 1796 р.: Лыса 
Гора [БН, 159] та ін.;  

5) ойконіми, атрибути яких вказують на форму поселення:  Прямий 
Яр, х. (Яр.), згад. з 1947 р.: Прямий Яр [АТП 1947, 43]; Висока Гребля, с. 
(Кр.), згад. з 1796 р.: Высокая Гребля [БН, 149]; 

6) ойконіми, атрибути яких вказують на ознаку за кольором: Зелений 
Клин, с-ще (Гайс.), згад. з 1947 р.: Зелений Клин [АТП 1947, 14]; Зеле-
ний Довжок, с. (Трос.), згад. з 1969 р.: Зелений Довжок [АТП 1969, 28]; 
Білий Рукав, с. (Хм.), згад. з 1906 р.: Белый Рукавъ [Свед., 54]; Червона 
Гребля, с. (Чеч.), згад. з 1947 р.: Червона Гребля [АТП 1947, 41]; Черво-
ний Кут, с. (Теп.), згад. з 1947 р.: Червоний Кут [АТП 1947, 33].

Атрибути окремих складених назв поселень виражені числівни-
ком. Таких назв на території Вінниччини лише сім: Білоусівка Перша, 
с. (Тул.), згад. з 1893 р.: Белоусовка [Гульдм., 54]; Білоусівка Друга, с. 
(Тул.), згад. з 1893 р.: Белоусовка [Гульдм., 54]; Крикливець Другий, с. 
(Кр.), згад. з 1947 р.: Крикливець Другий [АТП 1947, 22]; Погребище 
Перше, с-ще ( Погр.), згад. з 1947 р.: с-ще залізничної станції Погре-
бище І [АТП 1947, 29]; Погребище Друге, с-ще (Погр.), з 1947 р.: с-ще 
залізничної станції Погребище ІІ [АТП 1947, 30]. Безчасний Перший, х. 
(Барс.), згад. з 1947 р.: Безчасний Перший [АТП, 10]; Безчасне Друге, 
с. (Барс.), згад. з 1947 р.: Безчасне Друге [АТП 1947, 10]. Доцільно за-
значити, що у двох складених ойконімах, виявлених нами на території 
Вінниччини, атрибут-числівник вживається із субстантивованим при-
кметником: Безчасний Перший, Безчасне Друге.

Як бачимо, названі атрибути мають різні значення: час виникнення, роз-
мір, тип поселення, вказують на ознаку за кольором і т.п., а також утво-
рюють опозиційні пари: повні (Нова Гута – Стара Гута; Вища Кропивна 
– Нижча Кропивна; Великий Митник – Малий Митник; Білоусівка Перша – 
Білоусівка Друга) та неповні (Мурафа – Стара Мурафа; Попелюхи – Старі 
Попелюхи; Гребля – Нова Гребля; Крикливець – Крикливець Другий).

2. Ойконіми, атрибути яких указують на відношення до кон-
кретних сусідніх чи віддаленіших інших поселень або на локалі-
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зацію самих населених пунктів. Ця група складених назв населених 
пунктів Вінниччини нараховує 107 одиниць: Майдан-Почапинецький, с. 
(Літ.), згад. з 1893 р.: Почапинецкій Майданъ [Гульдм., 379] – атрибут 
вказує на розташування поселення біля с. Почапинці. Польові Берлин-
ці, с. (Коп.), згад. з 1452 р.: Берлинці Полевые [Груш., 40] – атрибут 
вказує на заснування поселення в полі. Берізки-Чечельницькі, с. (Чеч.), 
згад. з 1893 р.: Беризки Чечельникскія [Гульдм., 30] – атрибут вказує 
на розташування поселення біля с. Чечельник. Ладижинські Хутори, с. 
(Гайс.), згад. з 1893 р.: Ладыжинскіе Хутора [Гульдм., 252] – атрибут 
вказує на розташування поселення біля м. Ладижин. Рахни-Лісові, с. 
(Шарг.), згад. з 1893 р.: Рахны-Лесовые [Гульдм., 388] – атрибут вказує 
на заснування поселення в лісі або біля лісу та ін.

3. Ойконіми, атрибути яких виражають належність поселень 
конкретним особам. До цієї групи належать лише 4 ойконіма, і всі 
вони виражають відношення до конкретної особи: Бабина Долина, с. 
(Шарг.), згад. з 1947 р.: Бабина Долина [АТП 1947, 41]. Майдан Совин, 
с. (Літ.), згад. з 1893 р.: Совинъ Майданъ [Гульдм., 433] – атрибут Совин 
< ОН Сова [СП, 330]. Майдан Стасів, с. (Літ.), згад. з 1893 р.: Стасьевъ 
Майданъ [Гульдм., 445] – атрибут Стасів < ОН Стас < Станіслав [Туп., 
374]. Романово-Хутір, с. (Ілл.), згад. з 1947 р.: Романово-Хутір [АТП 
1947, 18] – атрибут Романово < ОН Роман. 

Серед складених назв населених пунктів Вінниччини в окрему гру-
пу виділяємо ойконіми-прикладки. На вказаній території вони репре-
зентуються 8 прикладами: Голово-Русава, с. (Том.), згад. з 1893 р.: Го-
ловорусава [Гульдм., 98]; Дубівчик-Маслівка, с. (Нем.), згад. з 1893 р.: 
Дубовчикъ съ приселком Масловкой [Гульдм., 142]; Коло-Михайлівка, 
с. (Вн.), згад. з 1947 р.: Коло-Михайлівка [АТП 1947, 12]; Майдан-Бо-
брик, с. (Хм.), згад. з 1947 р.: Майдан-Бобрик [АТП 1947, 39]; Петро-
Марківка, с. (Ілл.), згад. з 1947 р.: Петро-Марківка [АТП 1947, 15]; Піс-
ки-Бершадь, с. (Берш.), згад. з 1947 р.: Піски-Бершадь [АТП 1947, 11]; 
Русо-Крикливець, с. (Кр.), згад. з 1947 р.: Русо-Крикливець [АТП 1947, 
1016]; Слобода-Попелюхи, с. (Піщ.), згад. з 1947 р.: Слобода-Попелюхи 
[АТП 1947, 29]. На нашу думку, прикладки при основному слові вказу-
ють на місце розташування населеного пункту або ідентифікують його 
на відміну від уже існуючої назви поселення, напр.: Піски-Бершадь – 
поселення, яке розташоване недалеко від м.Бершадь; Майдан-Бобрик на 
розташування (біля с.Бобрик) 

Складні ойконіми. Складних назв населених пунктів на території 
Вінниччини нами виявлено 67 одиниць. Деякі з них творилися шля-
хом поєднання прикметника з іменником: Білозірка < біла + зірка, 
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Кам’яногірка < кам’яна + гірка; інші – в результаті поєднання іменни-
кових основ: Іванопіль < ОН Іван + піль (місто), Китайгород < Китай + 
Город, Лісогірка < Ліс + Гірка й под.

Серед ойконімів Східного Поділля аналізованого типу найчисельні-
шу групу творять складні назви за моделлю „прикметник + апелятив”. 
Таких назв поселень на досліджуваній території нами виявлено 27: 
Краснопілка, с. (Гайс.), згад. з 1893 р.: Краснополка [Гульдм., 227] < 
прикм. красна + апел. пілка (пілка < пола „пола половини одягу; підви-
не полотнище” [ЕСУМ ІV, 485]); Кам’яногірка, с. (Ілл.), згад. з 1947 р.: 
Кам’яногірка [АТП 1947, 15] < прикм. кам’яна + апел. гірка; Лисогірка, 
с. (Літ.), згад. 1893 р.: Лисогорка [Гульдм., 261] < прикм. лиса + апел. гір-
ка; Золотогірка, с-ще (М.-Кур.), згад. з 1947 р.: Золотогірка [АТП 1947, 
26] < прикм. золота + апел. гірка; Білопілля, с. (Коз.), згад. з 1947 р.: Бі-
лопілля [АТП 1947, 19] < прикм. білий + апел. -пілля „місто”; Новосілка 
(ст.н. Населений пункт Новозаселений), х. (Коп.), згад. з 1947 р.: Ново-
сілка [АТП 1947, 21] < прикм. нова + апел. сілка „поселення”; М’якохід, 
с. (Берш.), згад. з 1893 р.: Мягкоходъ [Гульдм., 314] < прикм. м’який + 
апел. хід та ін.

Менш чисельну групу становлять назви, що утворилися за моделлю 
„іменник + іменник”. Іменна частина всіх складних топонімів Вінниць-
кої області аналізованого типу виражається  слов’янською або церков-
но-християнською власною назвою: Антонопіль, с. (Калин.), згад. з 
1893 р.: Антонополь [Гульдм., 11] < ОН Антон + апел. -піль < грец. polis 
„місто”; Ганнопіль, с. (Тул.), згад. з 1947 р.: Ганнопіль [АТП 1947, 36] < 
ОН Ганна + апел. -піль; Іванопіль (ст.н. Янопіль), с. (Хм.), згад. з 1947 
р.: Іванопіль [АТП 1947, 39] < ОН Іван (Ян) + апел. -піль; Крижопіль, смт 
(Кр.), згад. з 1893 р.: Крыжополь [Гульдм., 236] < ОН *Крижъ + апел. 
-піль; Комаргород, с. (Том.), згад. з 1893 р.: Комаръ-Городъ [Гульдм., 214] 
< ОН Комаръ [Туп., 192] + апел. город; Шаргород, смт (Шарг.), згад. з 
1893 р.: Шаргородъ [Гульдм., 552] < ОН *Шаръ + апел. город та ін.

Другим компонентом складних відантропонімних назв поселень, ви-
явлених нами на досліджуваній території, виступають лише два апеля-
тиви, які мають однакову семантику: город „місто” й піль (< гр.  polis 
„місто”). Д.Бучко, дослідивши українські ойконіми з компонентами -го-
род, -град та -піль/-поль, -пілля, -поле, пише, що такі топоніми актив-
но використовувалися на території Правобережної України в ХVІ-ХVІІ 
ст. для називання міст (містечок), створених магнатами на базі уже іс-
нуючих поселень. Першим компонентом складних назв аналізованого 
типу було імя власника поселення, другим – компонент -поль або -поле, 
пізніше -пілля [2, 243-253]. Відповідно, поєднання ОН з апелятивами 
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–город, -поль надає ойконімам Східного Поділля посесивного значення: 
Іванопіль – „Іванове місто”, Шаргород – „місто Шара” і т.д.

Лише трьома прикладами репрезентована словотвірна модель склад-
них назв поселень Вінниччини „числівник + апелятив”: П’ятихатки, 
с-ще (Піщ.), згад. з 1969 р.: П’ятихатки [АТП 1969, 25] < числ. п’ять + 
апел. хатка; Семирічка, с. (Гайс.), згад. з 1893 р.: Семирічка [Гульдм., 
418] < числ. сім + апел. річка; Сорокодуби, с. (Нем.), згад. з 1893 р.: 
Сорокодубы [Гульдм., 438] < числ. сорок + апел. дуби.

Поодинокими прикладами представлені складні ойконіми Вінниць-
кої області на зразок: Лісогірка, Верболози (іменник + іменник); Меж-
игірка (прийменник + іменник); Чортория (іменник + дієслово); Сам-
городок (займенник + іменник; можливо, займенниковий компонент 
вказує на особливості заснування поселення); Вернигородок (мотив ви-
никнення назви затемнений; можливо, що це метафорична назва).

Отже, аналіз складних ойконімів Східного Поділля з огляду на їх 
словотвірну структуру показав, що зафіксовані документами ХІV-ХХ 
ст. назви поселень вказаного типу становлять 91 % від усіх топонімів 
Вінниччини; як першим, так і другим компонентом таких топонімів є 
апелятив. 8,9 % становлять складні назви поселень, першим компонен-
том яких є власне ім’я,  а другим – апелятив.

Найчисельнішою групою складених ойконімів Східного Поділля 
є назви, атрибути яких характеризують поселення за різноманітними 
ознаками. Малочисельною є група складених назв населених пунктів, 
диференціювальний член яких характеризує поселення за відношенням 
до певної особи.
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The article examines the complicated and drawn oykonyms Eastern skirts because 
of their semantic and structure. The means of creation of the investigated type names 
of settlements are characterized and defi ned their performance.
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ДО ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ АРЕАЛУ 
БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРОК ТА ЕТИМОЛОГІЇ 

ЕТНОНІМА БОЙКИ

З метою утвердження у свідомості мовців загальноприйнятої позиції щодо 
сутності ареалу бойківських говірок та етимології етноніма бойки у статті 
здійснено аналіз найосновніших наукових здобутків за останні два століття. 

Ключові слова: ареал, бойківські говірки, південно-західні говори, етнонім 
бойки. 

Діалект, а ми його надишем
силов духа і вогнем любови

І. Франко

Наука про українську мову, про її живу народну основу не може роз-
виватися й збагачуватися фактами без докладної характеристики гово-
рів. Швидкий розвиток української діалектології й лінгвістичної гео-
графії супроводжується посиленим збиранням діалектних матеріалів на 
всій території поширення українських говорів. За останні десятиліття 
опубліковано величезну кількість досліджень з української діалектоло-
гії, лінгвістичної географії. Основною причиною зацікавленості діалек-
тами є те, що діалект – не тільки лінгвістична територіальна одиниця, 
але й етнографічна та культурологічна, а діалектні мовні явища, як й 
інші елементи народної культури, у багатьох випадках характеризують-
ся історичною закоріненістю, стійкістю, а подекуди залишаються чи не 
єдиним джерелом для внутрішньої реконструкції ряду мовних явищ.

У сучасному українському мовознавстві щодо діалектної диферен-
ціації української мовної території виокремлюються два періоди: до-
історичний та історичний. У доісторичному (VI  ̶̶ VIІ ст.) виділяється 
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північне (київсько-поліське) та південно-західне (галицько-подільське) 
наріччя. Історичний період припадає на кінець давньоукраїнської – по-
чаток ранньосередньо-української доби (ХIII ст.), у якому простежують-
ся наддністрянські, надсянські, лемківські і бойківські говірки [42, 978]. 

Перші ж спроби характеристики українських діалектів сягають другої 
половини ХVIII – початку ХІХ ст. Окремі відомості про них знаходимо в 
різних етнографічно-географічних, історичних, фольклористичних працях, 
граматиках (О. Павловського, М. Лучкая, І. Вагилевича та ін.), а також у 
лінгвісгичних працях М. Максимовича, Я. Головацького. Лише у ХІХ ст. 
українські діалекти стали об’єктом справді наукового дослідження.

Південно-західні говори здавна привертали увагу українських та 
слов’янських науковців. Ще 1845 року на зборах українських учених 
(«Собор учених руских»), що відбувалися у Львові, Яків Головацький 
виголосив доповідь «Розправа о язиці южнорускім і єго нарічіях», у якій 
уперше у слов’янському мовознавстві здійснив поділ південно-західних 
говорів на три «наріччя»: 1) волинсько-подільське; 2) галицьке, або над-
дністрянське; 3) гірське, або карпаторуське. Усі вони, на думку Я. Го-
ловацького, «составляют один язик южноруський і розличаются одно 
од другого лишень деякими різностями в коренних гласних почасти в 
різних граматичеських видах» [7, 65]. У своїй праці український вчений 
наголошує, що завдяки своєму географічному середовищу, горяни й під-
горяни зберегли свою старовинну мову без будь-яких запозичень.

У своїй доповіді він подає характеристику, вказуючи узагальнено на 
ареал «гірського» наріччя, яким розмовляють усі горяни з обох боків Кар-
пат: «Гірське наріччя грубше і менше розвите, мов задеревіло, але тоє 
заховало багато слів, ізреченій і видів стародавніх, старосвітських сло-
венських. Дещо воно збивається на язик словацький і чеський, так як га-
лицьке на сербський». У подальшій частині тексту з’ясовуються причини 
збереження «гірським» наріччям своєї давнини: «гірські сторони всігда 
найдовше задержують старий бит і ознаки стародавньої бесіди» [7, 65]. 

Наукові ж засади української діалектології були закладені в працях 
О. Потебні «О звуковых особенностях русских наречий» [28], «Заметки 
о малорусском наречии» (1870) та ін.. У них мовознавець виокремлює: 
український, подільський, галицький, карпаторуський, або гірський, во-
линський і північний говори. На думку М. Лесіва, заслуги О. Потебні 
щодо диференціації південно-західних говірок української мови поля-
гають у тому, щ він «виділяв й описував у своїх дослідженнях карпато-
руський або гірський говір» [23, 21].

К. Михальчук у своїх діалектологічних студіях «Наречия, поднаречия 
и говоры Южной России в связи с наречиями Галичины» на основі ма-
теріалу, зібраного експедиціями Південно-західного відділу Російського 
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географічного товариства, здійснив науковий огляд українських діалек-
тів та подав  їх розгорнуту класифікацію з докладною характеристикою 
їхніх фонетичних і морфологічних рис. Дослідник поділяє українську 
мовну територію на три наріччя: українське, поліське і червоноруське 
(русинське, чи русняцьке). Визначивши у цих наріччях певні фонетичні 
та морфологічні ознаки, що достатньо увиразнюють їх, автор виділяє 
серед них піднаріччя (з короткою характеристикою), а в останніх ви-
окремлює ще й дрібніші діалектні одиниці – різноріччя [25]. 

Бойківщина, становлячи невід’ємний сегмент південно-західної час-
тини України, постійно приваблює своєю етнографічною самобутністю, 
залишками оборонних валів і городищ, діалектними раритетами, одним 
словом, своєю архаїкою. Як стверджує М. Онишкевич, перша згадка 
про населений пункт Бойківщини міститься в Іпатіївському літописі від 
1236 р., що пов’язує з утечею князя Ростислава Михайловича до Угор-
щини [26, 4].

В українознавстві усталилася думка щодо меж Бойківщини, в основі 
якої покладено етнографічні особливості. Відповідно до неї західна її 
частина пролягає у верхів’ях Сяну, східна – уздовж р. Лімниця, північна 
проходить через  передгір’я Карпат нижче від Дністра, а південа – через 
Полонинський хребет між верхів’ями річок Ужа і Тересви [8]. 

Іван Франко наголошує, що Бойківщина в етнографічному плані ста-
новить територію з найбільшою густотою заселення, але з найменшою 
кількістю чужинців, у збереженні давніх особливостей мови, звичаїв та 
способу життя характеризується найвищем рівнем консервативності. 
Дослідник наводить і дуже промовистий факт щодо неоднорідності бой-
ківського етносу: «на всій території, порізаній багатьма крутими ланцю-
гами гір, не становлять однієї маси (виділення наше)» [   116].

У наукових студіях ХІХ ст. загальноприйнятними стають межі Лем-
ківщини, що проводяться вздовж горішньої течії Сяну. Наприкінці ж 
ХІХ ст. І. Керницький, виходячи з етнографічних особливостей меш-
канців гір (пірамідальні, покриті соломою, дахи будівель; довші від лем-
ківських вишиті сорочки та повсякденна (у свято чи будні) жіноча ноша 
білого кольору), виокремлює мешканців цього порубіжжя в окреме ет-
нічне утворення з найменням полонинці, піддаючи таким чином сум-
ніву усталену на той час лемківсько-бойківську границю. Р. Райнфусс 
таких висновків не поділяє, оскільки, на його думку, полонинці  вже 
мало чим відрізняються від їхніх сусідів-бойків [46].

Наприкінці ХІХ – поч. ХХ століття на небосхилі бойківської діалек-
тології виринають такі непересічні постаті українознавства, як: І. Верх-
ратський, І. Свєнціцький, С. Пасічинський та М. Зубрицький. 
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На той час ареал бойківських говірок набуває більш конкретних об-
рисів, українознавчі енциклопедії все чіткіше окреслюють його конту-
ри, як територію між верхньою течією Сяну і Лімницею,  а ріки  Стрвяж 
і Дністер з його лівою притокою Лімницею слугують північним кордо-
ном Бойківщини. Ці географічні межі Бойківщини, що співвідносяться 
з руслами названих річок, неодноразово ставали предметом наукових  
дискусій і часто зазнавали уточнення. 

Мовний аспект бойківсько-лемківського пограниччя у міжвоєнні 
роки характеризується більш притягальною силою, стаючи предметом 
наукових студій І. Зілинського, Й. Шемлея, З. Штібера, А. Княжинсько-
го та С. Рабій, котрі проводять його вздовж р. Ослава. 1933 р. І. Зілин-
ський трохи зміщує його на схід до ріки Солинки. А С. Рабій вбачає 
межу в самій долині Солинки. Думку молодої дослідниці поділяє і Я. 
Рудницький. Тривалі дискусії щодо бойківсько-лемківського погранич-
чя увінчуються виходом у світ наукової праці І. Зілинського «Питання 
про лемківсько-бойківську границю». Науковий доробок І. Зілинського 
потверджує, правда, у досить узагальнених координатах, дискутований 
ареал бойківських говірок, зараховуючи його до південно-західної гру-
пи говорів: «В Австро-Угорщині займають … майже цілу полосу Кар-
пат, т.зн. майже всі українські говори по угорському боці; в галичині: го-
вори лемків, замішанців, бойків, частково гуцулів і долівський (в долині 
Сяну)» [32, 22]. На основі опрацьованих Й. Дзендзелівським матеріалів, 
вибраних з особистого архіву І. Зілинського та колишньої кафедри русь-
ких мов Ягелонського університету, що у Кракові, 1975 р. виходять у 
світ «Студії над діалектологією українською і польською». З них довід-
уємося, що до бойківських говірок мовлення мешканців сіл: Ботельки 
Нижньої, Вовчого, Довжків, Ісай, Ясінки Масьової (тепер Турківського 
району), Довголуки (тепер Стрийського району) та Старого Кропивника 
і Рибника (нині Дрогобицького району). Мовлення жителів Старої Солі, 
Стрільбищ, Великої Лінини, Тершова, Бусовиська, Горішнього Лужка, 
Топільниці, Тур’ї, Свидника, Ластівок (нині Старосамбірського, Сам-
бірського та Турківського районів) аж до річки Стрвяж (Стривігор) та 
інших І. Зілинський теж зачисляє до бойківського говору. А місцевості 
Угерці та Мичківці, що на території сучасної Польщі, він визначає за 
порубіжні [24, 107]. 

У міжвоєнний роки Українська загальна енциклопедія за редакцією 
І. Раковського про географічні координати цього українського субетносу 
подає: «Бойки, карпатські українці, що живуть по обох боках Карпат, у 
Галичині, між річками Сяном і Лімницею, у повітах старосамбірськім 
і турчанськім, стрийськім і волинськім, а на Закарпатті між ріками Уг 
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і Торець» [39, 51]. Територію ж поширення бойківських говірок та на-
родної культури укладачі енциклопедії потверджують загалом як тери-
торію між верхньою течією Сяну і Лімницею. Північним кордоном Бой-
ківщини ними вважається р. Ствряж і Дністер аж до його лівої притоки 
Лімниці. 

Енциклопедичний словник за ред. І. Андрієвського про одну з най-
давніших субетнічних віток українства подає: «Бойки – руськое племя, 
живущее в Галиции коло Перемышля и Жидачева между верховьями 
Сана и Ломницей, населяют ок. 150 деревень в числе ок. 100 тыс. чело-
век» [12, 26].

На думку А. Княжинського, Солотвинська та Наддвірнянська Бистри-
ці творять східне пограниччя Бойківщини, яке тягнеться від галицької 
Солотвини на південь до вододільного хребта та басейном Тересви до-
ходить до закарпатської Солотвини і Сигота, що на Мараморощиніі (так 
називають басейн верхньої Тиси, що починається від Хуста). Західну ж 
межу вчений проводить уздовж річки Лаборець (Словаччина) й Ослави 
(Польща), що збігається зі східним порубіжжям Лемківщини [21, 36].

Південно-східну межу бойківсько-наддністрянського пограниччя 
К. Кисілевський вбачає на південному сході від Хирова; на підгір’ї че-
рез с. Небилів проводить південно-західну межу; від Рожнятова через 
Лоп’янку, Велдіж, Кальну, Поляниці – вздовж східного берега річки Су-
кіль, через Волоське Село Болехова, а далі через Довголуку, Улично, 
Опаку, Підбуж, Блажів – південну; від Дрогобича та Самбора в напрямі 
Хирова й Добромиля  – західну [20, 35].

Є. Грицак, досліджуючи говірку села Сушиці Рикової Старосамбір-
ського району, а І. Максимчук – села Жукотин Турківського району, ви-
знали їх теж за бойківські.

Ареал бойківських говірок Ф. Жилко вбачає на північних узбіччях 
Карпат, який функціонує на південь від умовної лінії, що проходить 
верхів’ями річки Дністер, а далі, від міста Самбір, пролягає трохи пів-
денніше, приблизно через Борислав – Болехів, до річки Лімниці на схо-
ді; західну межу простежує по річці Ослава (Польща); південну прово-
дить по лінії карпатського хребта [14]. 

М. Пшеп’юрська-Овчаренко надсянсько-бойківське пограниччя на 
сході вбачає по лінії сіл Воля Крецівська – Креців – Тростянець – Войт-
кова – Юркова – Квасниця – Лопушниця і т. д. [31].

Говірки сіл Стара Ропа Старосамбірсього району, Багновате Турків-
ського району та Сеничів Долинського району стали предметом науко-
вого осягу Я. Рудницького. Він залишив для нащадків цікаві роздуми 
щодо історичної сутності аналізованого мовного утворення: «бойків-
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ський говір у Карпатах найближчий до літературної мови із усіх західно-
українських говорів. М. ін. найголовніша його признака, що відрізнює 
його від наддністрянських й покутсько-буковинських, це задержання 
чистого звука а після м’яких приголосівок, напр.: бойк. сяду, п’ятниця, 
наддністр. й покутсько-гуц. – сєду, п’єтницє(-ці). Але тому, що важли-
віші культурно-економічні осередки лежать на підгір’ї, тобто на терені 
наддністрянських говірок, селяни з Бойківщини, що мусять ці осередки 
відвідувати, наслідують іхній говір. В чисто бойківських селах можна 
почути й п’єть і двайціть і п’єдисєть і ін., саме як вияв наслідування ви-
мови підгірських містечок – наддністрянських гонорових теренів. Цей 
перехід ‘а в ‘е торкається тільки найчастіш уживаних слів і форм, бо, 
крім них, звичайно бойки вживають далі своїх власних форм із чистим 
‘а, отже сяду, зять, дякую й т.п. Гін до наслідування чогось кращого, 
вищого в мові є й за головну причину того, що селяни, зокрема моло-
де покоління, стараються говорити по літературному, покидаючи свої 
говіркові звички і наслідуючи мову школи, театру, книжок, часописів і 
т.п.» [ 36, 80].

З-посеред післявоєнних українських дослідників бойківської діалек-
тології, що трудилися в умовах порадянської доби, не можна оминути 
наукові здобутки діалектолога й письменника Дмитра Бандрівського. 
Його кандидатська дисертація «Говірки Підбузького району Дрогобиць-
кої області в їх зв’язках з говорами сусідніх районів» стала ґрунтовною 
розвідкою в галузі української діалектології [1]. Я. Пура, аналізуючи 
монографію Д. Бандрівського, резюмує: «На основі цього дослідження 
автор робить висновки, що говірки Підбузького району є перехідними 
від бойківських до наддністрянських» [30], наголошуючи, що говірки 
південної частини району становлять собою ще тип бойківського гово-
ру, але мовлення молодшого покоління відзначається особливостями 
сусідніх наддністрянських говорів [30]. 

В іншій діалектологічній праці «Фонетичні особливості говірок 
Дрогобицького району Львівської області» Д. Бандрівський вказує на 
контури бойківського ареалу на Дрогобиччині, загострюючи нашу ува-
гу, що «говірка с. Уличного, розташованого біля підніжжя Карпат (…), 
є перехідною від середньобойківського до середньонаддністрянського 
типу говірок». Говірки сіл Ясениці Сільної і Попелів, що віддалені на 
11 – 14 км від Дрогобича, також визнає перехідними від західнобой-
ківських до західнонад-дністрянських (з перевагою елементів наддні-
стрянського типу). Говірки обох згаданих сіл становлять для дослідника 
«одну мовну цілість з говіркою села  Івана Франка (нині Нагуєвичі)» [3, 
3], акцентуючи нашу увагу ще й на іншу проблему,
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У ХХ ст. до здобутків бойківської діалектології спричинилися і М. 
Онишкевич, Й. Дзендзелівський, А. Залеський, О. Захарків, Л. Калнинь, 
І. Керницький, Г. Клепикова, І. Ковалик, Я. Ріґер, кожен вклавши свою 
цеглину.  Слова глибокої вдячності та великої шани українці багатьох 
поколінь віддаватимуть М. Онишкевичу та Я. Ріґеру, перший з яких 
уклав Словник бойківських говірок, а другий став головним редакто-
ром Атласу бойківських говірок. Ці безцінні лексикографічні джерела, 
будучи актуалізовані і через століття, ніколи не втратять своєї наукової 
вартості. Попри значні наукові здобутки, їм не вдалося розв’язати пору-
шуваної нами проблеми щодо ареалу бойківських говірок.

Особливий внесок у скарбницю дослідження південно-західних го-
вірок, у тому числі й бойківських, здійснила С. Рабій-Карпинська,  ко-
тра в міжвоєнний період (1929 – 1938 рр.), будучи ученицею відомого в 
слов’янському світі українського діалектолога І. Зілинського, об’їздила 
майже 200 українських сіл, що розкидані на теренах сучасної  Львів-
ської, Івано-Франківської, Закарпатської областей та нинішньої Польщі. 
Зібравши значний за обсягом діалектний матеріал та науково осмис-
ливши його, опираючись на здобутки своїх попередників, вона видала 
наукову монографію, додавши перелік досліджуваних нею в мовному 
плані населених пунктів, та захистила докторську дисертацію «Бойків-
ський говір», яка отримала схвальні відгуки українських і польських 
учених-діалектологів. Тільки сьогодні, через багато десятиліть, завдяки 
неабияким старанням Володимира Пилиповича та М. Лесіва ця наукова 
праця стала доступною, правда,  не в повному обсязі, для ширшого кола 
дослідників. Однак більшість зібраного українською сподвижницею ма-
теріалу до нині в наукових архівах Польщі припадає пилом українського 
безпам’ятства та очікує на поглиблене опрацювання й нове прочитання. 

Бойківський науковий діалектний простір зоріє й іншими поважни-
ми вченими. Так, носії шести основних діалектних утворень, що пред-
ставлені на теренах сучасної географічної Польщі, за пієтичне, а навіть 
сакральне ставлення до кожної з перлин варіанта українського мови, що 
убезпечує їм поза матірною землею екзистенцію духового буття в про-
сторі і часі, нерозривно пов’язані з іменем Михайла Лесіва. Одним з 
важливих етапів його наукового доробку стала монографія «Українські 
говірки в Польщі», у якій, здійснюючи аналіз наукових здобутків укра-
їнської діалектології, подає ґрунтовну характеристику їх мовних осо-
бливостей. Не обійшов він осторонь і проблеми діалектних погранич 
українських говірок, у тому числі й бойківських, та їх взаємовідношень 
[23, 24].   
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Направду, видається, що жоден з діалектів української мови впро-
довж двох століть з боку дослідників не становив об’єкта такої пильної 
уваги, як бойківський. Зате проблеми визначення його стану та ареалу, 
на думку Л. Коць-Григорчук, «виявилися не досить результативними» 
[22, 102]. Власне Ф. Жилко та М. Худаш у своїх узагальнюючих працях 
на основі спостережень над значною кількістю наукових досліджень, 
аналізуючи специфіку бойківського говору, постійно наголошують, що 
виявлені в них ті чи інші явища не є характерні для всієї території Бой-
ківщини. Сказане потверджує думку, ще раніше висловлену великим  
Франком, щодо «різнорідності» бойківського етносу, а звідси і його го-
вору. А Л. Коць ̶ Григорчук поглиблює своїх попередників, висловлюю-
чи «припущення, що Бойківщина як цілість існує тільки в дослідженнях 
етнографів» [22, 105]. Дослідниця  поділяє  її мовну територію на чоти-
ри групи говірок – західну, східну, центральну та верховинську, в яких 
відбуваються процеси накладання діалектних ареалів Наддністрянщи-
ни, Закарпаття й Надсянщини. Багаторічні студії над українським діа-
лектним простором дали їй можливість по-новому підійти до систем-
ного його аналізу та вперше в українській діалектології подати нове 
бачення сутності діалектного простору взагалі, Бойківщини зокрема: 
«весь бойківський говір – це тільки смуга змішаних та перехідних гові-
рок між наддністрянськими, покутсько-буковинськими, гуцульськими, 
закарпатськи-ми та надсянськими діалектними масивами: вся територія 
Бойківщини обснована ізоглосами суміжних говорів» [22, 107]. На тери-
торії Бойківщини, на її думку, порівняно з іншими південно-західними 
регіонами, по-різному проявляються процеси взаємодії («змішаности, 
перехідности й самодостатности говірок та їх груп»), в яких не просте-
жується «виразних меж єдиного бойківського говору, відсутнє єдине для 
бойківських говірок спільне ядро, яке могло цей говір організувати в 
окрему діалектну структуру, хоч і не позбавлена діалектна Бойківщина 
на всій своїй площі власної динаміки мовотворення» [22, 109].

Попри відсутність виразних діалектних меж, діалектного ядра та пе-
риферії, що при з’ясуванні поняття говори слугують сутнісними озна-
ками, Бойківщина і в говірковому плані, завдячуючи, передувсім, дії 
доцентрових сил, сприймається як цілісність, існування якої «зумов-
лене генетичною пам’яттю про минулу єдність і велич краю, на чому 
ґрунтується самоусвідомлення бойків. Ці сили сприяють збереженню 
явищ мови, унікальних для українського мовного простору: реліктових 
лексем, особливих словотворчих моделей, своєрідної системи ненаголо-
шеного вокалізму» [22, 113]. Однак в основу поділу бойківських говірок 
на групи кладе їх лексичні та дериваційні ознаки, бо фонетичні і грама-
тичні охоплюють набагато більший простір. 
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Далеко не кожну рису бойківських говірок, що виявлена у діалек-
тологічних працях, вона визнає за типово бойківську. Більшість з них 
притаманна й іншим суміжним говіркам, на чому неодноразово наголо-
шували і її попередники. Практично кожна бойківська говірка, характе-
ризуючись своїми особливостями, одна одну взаємно доповнює та ви-
ключає, творячи таким чином комплекс своїх рис, який «по-своєму не-
повторний в українському діалектному просторі та водночас по-своєму 
бойківський» [22, 114]. А скільки в минулому передчассі, навіть недав-
ньому, поламано списів щодо з’ясування пограниччя бойківських гові-
рок та бойківської приналежності тих чи інших українських постатей 
минулого й сьогодення?!

У статті «Бойківський говір», що поміщена в новітній енциклопедії 
«Українська мова», Г. Воронич, подаючи найхарактерніші особливості 
бойківських говірок, теж окреслює, хоча знову ж таки досить узагаль-
нено, ареал поширення бойківських говірок: «Бойківський говір, пів-
нічнокарпатський говір, – один з архаїчних говорів карпатської групи 
південно-західного наріччя; охоплює говірки північних схилів Карпат 
(Бойківщина), до яких зачисляються південні райони Львівської і пів-
нічно-західні райони Івано-Франківської області, деякі говірки суміж-
них районів Закарпатської області; на півночі межує з наддністрянським 
говором, на сході – з гуцульським говором, на півдні – з закарпатським 
говором, на заході – з лемківським говором» [6, 51]. 

Як бачимо, що до з’ясування географічного простору бойківських 
говірок новітні дослідники підходять також з великою обережністю, 
потверджуючи лише, що останні поширені на значній частині терито-
рії Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей: на півдні 
межують із середньозакарпатськими, на заході – з надсянськими, на пів-
ночі – наддністрянськими, на сході – із східнокарпатськими діалекта-
ми. Сучасні науковці, всупереч наведених нами аргументів, наділяють 
бойківський говір специфікою функціонування ядерної  і периферійних 
зон. Хоч не заперечуємо думки, що бойківський говір становить одини-
цю архаїчної формації і є зоною лінгвальних та сублінгвальних контак-
тів упродовж тривалого історичного періоду [43, 18].

Етимологія ж етноніма бойки становить інтегральну складову на-
шого дослідження. Людська цивілізація завдячує етнічним  спільнотам, 
початки яких сягають роду, племені, народності, нації, що поєднані мо-
вою, походженням, територією,  історією, культурою. Етнос становить 
замкнуту систему дискретного типу із власним органічним й оригіналь-
ним світоглядом [19, 134]. Етноси вищого рівня самоорганізації (нації)  
завдячують своїм субетнічним утворенням. «Найприкметнішою озна-
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кою субетносу, засобом самоідентифікації й виокремлення є його говір, 
діалект» [33, 51]. Кожна природна мова закорінена в наріччя, діалекти, 
говірки, виникнення яких сягає глибокої давнини [19, 134]. Отож, етніч-
ні (субетнічні) спільноти становлять собою кровно-мовну й культурно-
історичну єдність [32, 16].  

Для українознавчих студій не менш цікаву проблему становить іс-
торія походження етноніма бойки, що постійно перебуває у полі зору 
дослідників. Майже два століття етнонім бойко є предметом дискусій, 
інколи, як це не парадоксально, позбавлених елементарного наукового 
підґрунтя, не говорячи вже про дотримання етичних норм, що, відповід-
но до злоби дня,  то сппалахують, то гаснують.

Однією з найдавніших спроб з’ясування етимології номена бойко 
вважається праця чеського філолога Павла Шафарика (1795  ̶̶ 1861) «O 
zemi gmenovane Bojky», у якій, покликаючись на згадку Костянтина По-
рфирогенета (Багрянородного) (905-959) про плем’я і землю Боікоі, ви-
будовує гіпотезу про походження бойків від оцих Бойкой [48, 23 - 26)]. 
Цю гіпотезу прийняли й розвивали такі вчені і письменники, як І. Ваги-
левич, Г. Бідерман, Й. Целевич, О. Партицький. Усі вони ототожнюють 
бойків зі стародавнім мандруючим кельтським племенем боікоі.

М. Грушевський у своїй «Історії України-Руси» висловив сумніви 
щодо такої теорії, стверджуючи, що наведене покликання на Костян-
тина Порфирогенета слід стосувати до мешканців Бойогемії (Богемії), 
тобто сучасної Чехії [11, 136  ̶  137].

Як відзначає відомий діалектолог сучасності М. Леськів, котрий тру-
диться поза географічними межами України, що одним із перших «назву 
бойки вжив о. Йосиф Левицький у німецькомовній граматиці української 
мови, що була видана ним у Перемишлі 1834 р.». А у виготовленому ним 
конспекті журналу «Бібліотека бесід духовних» (служив  у цей час на па-
рафії в с. Грушів Дрогобицького району), що мав вийти друком у Пере-
мишлі, подає характеристику галицько-української мови (галицько-русь-
кого язика), окреслюючи територію розповсюдження бойківського гово-
ру, вказує на його основні ознаки та подає власне трактування етноніма 
бойки: «Нарічіє так називаємих Бойків  ̶  в циркулі Стрийскім, часто Сам-
бірскім і Станіславскім; но они самі себе називают Верховцями. Межи 
ними знаходиться много архаїзмів, т. є. вираженій церковних» [ 32, 20].

Певні підступи до з’ясування  етимології етноніма бойки здійсню-
вали свого часу й етнографи І. Наумович та А. Петрушевич, виводячи 
його від слова бойкий «жвавий, моторний, спритний, войовничий». У 
монографії «Географічні назви Бойківщини» Я. Рудницький з мовознав-
чого аспекту, незважаючи на те, що такої мотивації дотримувалися на-
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віть укладачі найсерйозніших на той час лексикографічних джерел (Є. 
Желехівський, С. Недільський та Б. Грінченко), спростовує цю гіпотезу: 
«Wyraz bojkyj, mivo, że notują go slowniki języka ukraiṅskiego (Hrinczenko, 
Ẑelechowski) wydaje się mocno podejrzany co do swojej rodzimości ze 
względu na brak ikawizmu. Jest to raczej poźyczka z rosyjskiego» [29, 3].

І. Верхратський етимологію номена бойко виводить із сполучення 
слів бо і є, що часто вживалися на Бойківщині як частка бой, боє́  у 
значенні «так». Щодо етимології інших субетнічних номенів південно-
західних українців, то їх також виводить з характеристичних висловлю-
вань, що побутували в мовленні: лемко – від лем, хмаки – від закінчення 
1-ої особи множини дієслів типу ходилихмо [5, 591- 594; 44, 143- 146].

І. Любич-Червінський пов’язував назву бойко зі словом бояк (убуяк 
«віл») [45, 148]. Цю гіпотезу підхопили Л. Голомбйовський та В.Поль.

Не залишився обіч гострих дискусій, які велися в тогочасному га-
лицькому суспільстві щодо походження назв українських субетносів та 
їх мовної диференціації, котрі справіку проживали на південно-захід-
них окресах українських земель, й І. Франко. У своїй науковій розвідці 
«Уваги про походження назви «Бойки» з приводу етимології етноніма 
бойки полемізує зі своїм колишнім учителем професором І. Верхрат-
ським щодо лінгвістичної мотивації цього номена, схиляючись більше 
до позамовних чинників: «А в такому разі гіпотеза Партицького про 
кельтське походження цієї назви (це ще не значить, що й самих меш-
канців наших гір) видалась би мені більш правдоподібною, ніж вивід 
д. Верхрадського. Коли справді є сліди, що кельти-бої були в наших го-
рах, то їх назва могла лишитися в пам’яті люду, хоч самі бої і потонули 
в хвилях історії. Пізніші поселенці, що засіли цю землю, не називали 
себе боями, але підгіряне, давніші сусіди боїв, називали їх ім’ям же бра-
тів-русинів, що засіли в горах. Таким способом вияснилось би те дивне 
явище, що підгіряне називають гірняків бойками, а ті й чути не хочуть 
про цю назву» [34, 49]. До речі, І. Франко в згадуваній студії потверджує 
факт побутування частки бо́йе у структурі звороту «та бо й боє» говірки 
його рідного села, як й інших населених пунктів Підгір’я (Самбірсько-
го, Дрогобицького, Стрийського повітів), та відсутність її в мовленні 
значної частини, у тому числі і південно-східної, Бойківщини. З цьо-
го напрошується висновок, що аналізована мовна одиниця не засвідчує 
суто своєї приналежності до бойківських говірок і не слугує засобом 
само ідентифікації бойків. Однак подальші дослідження з цієї проблеми 
спростовують таку мотивацію. 

Так, одна з найбільших дослідників бойківських говірок С. Рабій 
також наголошує, що бойки часто, залежно від ситуацій, у своєму мов-
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ленні вживали частку боє: «Ті, які не вживають частки боє́, кажуть на 
своїх сусідів, що вони бойкають, напр., у селі Зубриці пастухи сміялися 
з хлопця з Ільник (б. повіт Турка): Ти инницький бойку, чо так бойкаш, 
боє́ підеш, боє́ зажену, боє́ забув, боє́ зім і всяке» [32, 56]. 

Згадувана мовна одиниця, як і частка лемківської говірки лем, від-
значається високим ступенем відтворюваності навіть у говірковому 
мовленні тих населених пунктів, що розміщені на пограниччі двох пів-
денно-західних говорів (наддністрянського і бойківського). Так, меш-
канці с. Нагуєвичі (ба́тьківщина І. Франка), що «належить до північного 
гнізда  говорів Дрогобиччини і є граничним селом, або лежить на межі 
північного й центрального гнізда» та слугує  «одним з класичних типів 
змішання впливів двох говорів» [32, 104], досить активно використову-
ють згадувану універсалію. Для підтвердження сказаного наведемо при-
клади ілюстративного матеріалу, вибраного із тексту «Мовного запису із 
села Нагуєвичі » (Розповідь старенького Гната з горішнього кінця с. На-
гуєвичі (про І. Франка), записаного С. Рабій під час мандрівок (літніх) 
по Бойківщині перед другою світовою війною (1929 – 1938 рр.). У ньо-
му декілька разів подибуємо приклади згадуваної мовної одиниці: А у 
той ч’ес Йива́н прийі́хаў з В’і́нн’е (Відня), то там він ўчи́ўс’і, ой бойе́, а 
ру́зумний він быў (був); А ц’ісар йіго́ у палату казаў упустити, вислухоў, 
а ши казоў бил’ет на кул’е́й ў описати ой буйе , би бидака пішки до́міў 
не йшоў  [32, 114]. 

Слід наголосити, що й виконана стаття не претендує на повноту 
розкриття проблеми. Адже праця сотень науковців-діалектологів від-
значаючись різновекторною та різночасовою унапрямлюваністю  (хро-
нологічні рамки  ̶  майже у двісті років), зумовлювала мету, реалізація 
якої давала різні результати. Усвідомлюємо, що й аналізована проблема 
чекає нового осмислення. На сьогодні діалектології відомі чіткі критерії 
диференціації понять географічного, діалектного, лінгвістичного про-
стору, ареалу говірки. Завдячуючи науковій спадщині Я. Рабій-Карпин-
ської, частина з якої з благословенної руки п. Володимира Пилиповича 
зібрана, а професором-діалектологом Михайлом Лесівим науково впо-
рядкована до друку, нині володіємо переліком усіх населених пунктів, 
де побувала ця насправді українська подвижниця, з повною їх паспор-
тизацією (на превеликий жаль, значна кількість цих сіл і для української 
історії і для історії людства навіки втрачена), що розміщені на теренах 
сучасної України й Польщі. 

Особливе місце серед визначних дослідників південно-західних го-
ворів української мови відводиться Л. Коць-Григорчук, яка, через загли-
блення в проблематику лінгвістичної географії, усвідомивши сутність 
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синтагматично-парадигматичних відношень мовних одиниць у лінгвіс-
тичному просторі, визначила критеріїї диференціації діалектних ареа-
лів –дискретних (замкнутих, переважно «системних»), континуальних 
(«незамкнутих, властивих передусім зонам міжмовних і міждіалектних 
контактів, зонам міграцій») та змішаних (виявляються при досліджен-
ні, за певних умов, діалектного простору), чого не вдалося осягнути її 
попередникам [22, 30]. Діалектолог з пієтетом ставиться до фундамен-
тальної праці українських лексикографів – Атласу української мови «як 
неперехідної цінності джерела ареальної інформації», бо,  як посутньо 
наголошує П. Гриценко, вона «справедливо переконана в тому, що по-
кладені на карти мовні елементи різних говірок, які функціонально чи 
генетично є співвідносними, здатні докорінно змінити уявлення  про 
окремі одиниці мови, явища, інформаційний мовний простір» [32, 8].   

Подвигу гідна праця обидвох українських сподвижниць, що, хіба з 
історичної перспективи, може очікувати належного поцінування. Муси-
мо пам’ятати, за Я. Радевичем-Винницьким, що «Люди, які відчувають 
свою належність до етносу, здебільшого закорінені в його землі. Люди, 
які відчувають свою належність до етносу, і субетносу,  ̶  закорінені в 
землі подвійно і більш глибоко мала батьківщина сприймається не лише 
розумом, а й почуттями» [33, 49]. 

Не можемо не наголосити на тому, що, незважаючи на зримі здобут-
ки в галузі української діалектології, говірки української мови, у тому 
числі й бойківські, у сучасних умовах зазнають інтенсивного впливу 
з боку української літературної мови, а отже, і нівеляції своїх особли-
востей, не говорячи про потужні асимілятивні процеси з боку сусідніх 
мов. Усе це поглиблює відірваність їх носів від етнічно-духовної основи 
своїх прапредків. На превеликий сором, сучасна незалежна Українська 
держава нічого не робить  у напрямі етнічної і субетнічної екзистенції 
української нації, як це широко практикується у близьких і далеких су-
сідів, які до діалектів, як й інших духовних складових субетносу, мають 
сакральне ставлення. Повернення  нині людства до витоків рідної стихії  
̶  мови, історії, «малої батьківщини», що є природною реакцією «люди-
ни проти засилля стандартизації й уніфікації, … національного Я проти 
тотальної знеособленості і бездуховності» [32, 122],  мусить стати і для 
нас реальністю.   Пам’ятаймо, що доля кожного етносу  ̶ невід’ємна від 
долі його мови (говірки, діалекту) [ 34, 113]. 
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In order to promote the consciousness of common positions on speakers range 
Boiko dialects and etymology ethnonym Boiky article analyzed the most fundamental 
scientifi c achievements over the past two centuries.

Key words: habitat, Boykу dialects, south-western speak, ethnonym Boykу.

УДК 811. 161.2                                                         Лариса Кислюк (Київ)

СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ДИНАМІКИ 
СЛОВОТВІРНОЇ НОРМИ

Розглянуто префіксальні новотвори доконаного виду з префіксом 
з- від дієслів з іншомовними основами. Явище перфективації активне 
в узусі й у сучасних словниках, що можна вважати виявом тенденції 
націоналізації в сучасній українській мові, а також повернення до лек-
сикографічної практики періоду українізації.

Ключові слова: мовна динаміка, словотвірна норма, тенденція на-
ціоналізації, перфективація, новотвір.

Сучасний період розвитку української мови вирізняється активною 
мовотворчістю, передусім у сфері центральних частин мови – іменника 
та дієслова. Постає питання, чи відповідають новотвори нормі сучасної 
української мови, чи змінюється сама мовна норма, яка є колективною 
мовною свідомістю? Безперечно, існує синхронна динаміка норми, яка 
змінюється разом із мовною свідомістю самих мовців, але в межах зада-
них системою категорій, структурно-типологічних характеристик мови. 
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Для сучасної мовної практики важливим є повноцінне функціону-
вання української мови, передусім у тих сферах, де її обмежували в ра-
дянські часи: термінологія, ділова мова. Важливо визначити, чи маємо 
тут традиції, на які можна спертися при аналізі явищ сучасної номінації.

Можливість доступу до лексикографічної спадщини 1920-30-х років 
дає змогу використовувати різноманітні словники, зокрема терміноло-
гічні, що допомагає виявити динаміку мовної норми, а при аналізі но-
вої лексики розрізняти справді нові одиниці й повернені, заборонені від 
1930-х років у радянський період до лексикографічної фіксації. Остан-
нє явище можна зарахувати до тенденції націоналізації, яка маніфестує 
специфічні риси національних мов, у контексті тенденцій мовного роз-
витку, запропонованих німецьким лінгвістом К.Гутшмідтом та успішно 
використаних мовознавцями як для зіставлення інноваційних мовних 
процесів у різних слов’янських мовах [7, 19], так і для опису процесів 
мовного розвитку на матеріалі однієї мови [3, 3-4].

На матеріалі сучасних ЗМІ, зібраному в комп’ютерному фонді лек-
сико-словотвірних інновацій у сучасній українській мові відділу струк-
турно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН Укра-
їни, серед інших нових явищ можна спостерігати активізацію творення 
префіксальних похідних від нових дієслів іншомовного походження, 
передусім із префіксом з-: акумулювати – закумулювати, деградувати 
– здеградувати, дефініювати - здефініювати, які надають дієсловам до-
конаного виду. 

Словники іншомовних слів та орфографічні радянського періоду, зде-
більшого, не подають префіксальних утворень від іншомовних дієслів, 
які б утворювали видові пари – тож чи можна вважати це явище новим?

К.Г.Городенська так описує творення дієслів доконаного та недо-
конаного виду: „Від дієслів недоконаного виду утворюються дієслова 
доконаного виду. Цей процес називають перфективацією. Основними 
засобами перфективації є префікси. Дієслова недоконаного виду утво-
рюються від дієслів доконаного виду. Такий процес називають імпер-
фективацією. Засобами імперфективації є передусім суфікси” [2, 225]. 
Дослідниця пропонує кваліфікувати категорію виду як дієслівну мор-
фологічну категорію мішаного, словозмінно-словотвірного типу, причо-
му вважає, що її словозмінна сутність виявляється передусім в імпер-
фективації (тобто у видових суфіксах), а словотвірна – у перфективації, 
оскільки префіксальні дієслова доконаного виду здебільшого набувають 
нових лексичних значень.

Ця позиція узгоджується з поглядами В.М. Русанівського, який 
вважав категорію виду однією з найскладніших дієслівних категорій, 
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„оскільки вона належить одразу до двох мовних рівнів – словотвору і 
граматики”. Серед словотвірних засобів вираження виду – чергування 
суфіксів основ та співвідношення безпрефіксних і префіксальних дієс-
лів, оскільки у „системі дієслівного словотвору префікс є одночасно і 
словотвірним і граматичним показником”, а якщо „ідентичні за спосо-
бом творення з іншими видовими парами дієслова доконаного й недо-
конаного виду частково не збігаються в лексичному значенні, їх треба 
розглядати як різні лексеми”. Автор зауважив також, що „запозичені 
дієслова здатні утворювати форму доконаного виду за допомогою пре-
фікса” [1, 193-199]. Але немає однозначної відповідності між парами 
дієслів: префіксальне / безпрефіксне і доконаного / недоконаного виду. 
Це підтверджує і матеріал з дієслівних новотворів: закцентувати – за-
кцентовувати, зарегулювати – зарегульовувати, збюрократити – збю-
рокрачувати, зорганізувати – зорганізовувати.

Серед дієслівних основ іншомовного походження, зокрема на -изува-
/-ізува-, -ирува-/-ірува-, -фікува-, дослідники зараховують численну гру-
пу до двовидових дієслів (автоматизувати, вітамінізувати, демпфі-
рувати, кінофікувати), значення виду яких можна встановити лише з 
контексту. 

Однак для великої групи двовидових дієслів іншомовного походжен-
ня засобом розмежування виду є префікси. Перфективація таких дієслів 
може бути словотвірною або словозмінною. При словотвірній перфек-
тивації значення префіксів, які надають дієсловам доконаного виду, ви-
дозмінюють також їхнє словотвірне  та лексичне значення: адресувати 
– переадресувати, інформувати – проінформувати, класифікувати – 
розкласифікувати. 

Перфективацію словозмінного типу, яку реалізують префікси –з-/-с-, 
за-, по-, дослідники вважають мало характерною для двовидових дієс-
лів іншомовного походження [2, 232]: калькувати – скалькувати, вуль-
гаризувати – звульгаризувати, патентувати – запатентувати тощо. 

Мовна практика ЗМІ засвідчує активну перфективацію іншомовних 
дієслів, зокрема з префіксом з-. Префікс з- є багатозначним і багатоварі-
антним (із-, зі-, ізі-, зо-, с-, іс-). Значення префіксального дієслова зале-
жить від значення мотиватора – безпрефіксного дієслова. Л.А.Юрчук у 
монографії „Словотвір сучасної української літературної мови” підкрес-
лює, що „префікс з- може вказувати на те, що внаслідок тривалого вияву 
або частого повторення якоїсь дії в її об’єкті відбулися якісні зміни аж 
до його повного зникнення: нищити – знищити, горіти – згоріти. Це 
значення префікса з- є базовим для перетворення його на видовий, тобто 
граматичний афікс” [5, 257].
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Зіставлення словникового матеріалу 1920-30-х, 1980-х та 2000-х років 
виявило, що термінологічні словники української мови, над якими актив-
но працювали науковці Української академії наук, практикували у пере-
кладних термінологічних словниках подавати видову дієслівну пару, цю 
практику зберігали й при подаванні дієслів іншомовного походження, які 
в російській мові розрізняють лише контекстуально. Порівняймо: дезин-
фекцировать – дезинфектувати, подезинфектувати (СТТ: 1928); диф-
ференцировать – диференціювати, продиференціювати (СПТ: 1928); 
аннулировать – анулювати, занулювати; дезинфекцировать – дезинфіку-
вати, подезинфікувати; демобилизировать – демобілізувати, здемобілі-
зувати; денационализировать – денаціоналізувати, зденаціоналізувати; 
деформировать – деформувати, здеформувати; диференцировать – ди-
ференціювати, здиференціювати (СДМ: 1930).

Припинення такої практики можна розглядати як приклад динамі-
ки словотвірної норми, пов’язаної з позамовними впливами. Публікації 
хроніки Науково-дослідчого інституту мовознавства 1933-1934 рр. вияв-
ляють фактичну заборону поширеної в 1930-х роках практики подавати 
в термінологічних словниках „відповідно до російських безпрефіксових 
дієслів іншомовного походження” дієслів „двох видів – недоконаного й 
доконаного з префіксом з-, напр.: „мобилизировать” – мобілізувати, змо-
білізувати, „организовать” – організувати, зорганізувати. [6, 157-158]. 
Така політика, спрямована на зближення з російською мовою, припи-
нила практику подання до іншомовних дієслів префіксальних відповід-
ників доконаного виду (передусім із префіксом з-) у термінологічних 
словниках та призвела до максимального скорочення їх у перекладних 
російсько-українських науково-термінологічних словниках: амортизи-
ровать – амортизувати (тут і далі: на позначення недок. і док. виду), 
демпфировать – демпфірувати, детонировать – детонувати (Префік-
сальні відповідники доконаного виду з’являються у перекладному слов-
нику наукової і технічної мови О.Войналовича і В.Моргунюка: адсорби-
ровать - (недок.) адсорбувати, (док.) задсорбувати; аккумулировать – 
(недок.) акумулювати, (док.) закумулювати; амортизировать – (недок.) 
амортизувати, (док.) замортизувати; дифференцировать – (недок.) 
диференціювати, (док.) здиференціювати; металлизировать – (недок.) 
металувати, (док.) зметалувати; модулировать – (недок.) модулюва-
ти, (док.) змодулювати; поляризовать – (недок.) поляризувати, (док.) 
споляризувати та ін. (РУС НТМ: 1997).

Сучасні орфографічні та тлумачні словники подають нові приклади 
активізації дієслівної словозмінної перфективації за допомогою префік-
сів, які доводять динаміку внормування таких видових пар у сучасній 
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українській мові: здетонувати, зратифікувати, (ВТС СУЛ: 2004); змі-
німізувати, зрежисувати (ВТС СУМ: 2007). 

Комп’ютерний фонд лексико-словотвірних інновацій у сучасній 
українській мові, укладений співробітниками відділу структурно-мате-
матичної лінгвістики Інституту української мови НАН України за мате-
ріалами текстів ЗМІ, публіцистики, художньої та науковою літературою 
періоду незалежності, фіксує серед префіксальних дієслівних новотво-
рів доконаного виду і ті, які функціонують у ЗМІ, але не кодифіковані 
словниками: збомжіти, згармоніювати, здеградувати, здемонізува-
ти, здефініювати, здизайнерувати, здискримінувати, зідеологізувати, 
злюмпенізувати, змаргіналізувати, зміксувати, зрадикалізувати, зсин-
тетичнити, зфедералізувати. 

Проаналізований матеріал дозволяє зробити висновок, що модель 
утворення префіксальних дієслів: „питомий префікс з- + запозичене 
безпрефіксне дієслово” в сучасній українській мові є продуктивною. 
Можна констатувати нейтралізацію префікса з- як словотворчого афікса 
і його граматикалізацію, тобто перетворення його на показник докона-
ного виду дієслів. Передусім це стосується дієслів, основи яких озна-
чають різні види інтелектуальної діяльності людини. Частина цих ді-
єслів є вторинними, тобто утвореними від іменників чи прикметників 
іншомовного походження (гармонія – гармоніювати – згармоніювати, 
демон – демонізувати – здемонізувати, федеральний – федералізувати 
– зфедералізувати). Наприклад: Чоловік збомжів, спився, на базарах 
просить милостиню. … (М.Вовчице, м. Ужгород, 2008); Згармоніюй 
якось віддаване і набуване. (В.Стус) (День, 18.01.2008); Ніхто із гос-
тей київської квартири … не спився і не здеградував (Пост-Поступ, 
09.02.2007); Російські політтехнологи хотіли здемонізувати Віктора 
Ющенка, зобразити його крайнім русофобом і неофашистом. (Крити-
ка, №100, 2006); Насправді ж це питання можна ще більше уточни-
ти: у … тому ширшому, фундаментальному процесі переосмислень, що 
остаточно здефініювали «Культуру», переломовими були ранні 1950-
ті роки. (Критика, №100, 2006); Вбрання п’ятьох конкурсанток, яке 
здизайнерував для них Роберто Каваллі, насправді теж не вразило... 
(Україна молода, 31.10.2006); «Білявок здискриміновано», - заявили об-
ражені конкурсантки... (Україна молода, 31.10.2006); Річ не тільки в 
тому, що ця царина знання виявилася зідеологізованою дещо менше від 
інших гуманітарних і суспільних наук. (Критика, №100, 2006); …злодії, 
проститутки взагалі вивласнені, злюмпенізовані елементи (О.Забужко. 
Хроніка від Фортінбраса, 1999); …уряд”, який …не дозволив би роз-
дрібнити Галичину на три маленькі області й згодом змаргіналізува-
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ти її (Пост-Поступ, 09.02.2007); …Ірина Каравай – вона так яскраво 
зміксувала стиль сафарі з безтурботністю хіпі… (Україна молода, 
17.10.2008); А от чи зможуть вони всі разом зреалізувати бажання 
перетворити всеукраїнський фестиваль вишивки і костюма на між-
народний? (День, 6-12.09.2008); Нам не треба зібрати все штучне 
і зсинтетичнити мову, як уже пробували зарадянщені правописці… 
(Україна молода, 02.06.2006); Україну можуть силою зфедералізувати. 
(Пост-Поступ, №8 (14) 2007). 

Н.Ф.Клименко підкреслює наявність багатьох гібридних дієслівних 
новотворів (оскільки дієслівна основа в них – іншомовного походжен-
ня), оформлених у доконаному виді за допомогою не лише префікса 
з-/с-, а й ви-, від-, за-, на-, по-, про-, роз-, у- [4, 222-223]. 

Отож, досить активне поповнення групи дієслів з іншомовними 
основами новими префіксальними корелятами доконаного виду, зокре-
ма з префіксом з-, спостережуване й у мовній практиці, й у сучасних 
загальномовних та термінологічних словниках, можна вважати виявом 
не лише тенденції націоналізації в сучасній українській мові, повернен-
ня до лексикографічної практики періоду українізації, а й закономірного 
розвитку системи української мови в нових суспільно-політичних об-
ставинах її функціонування.
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New coinages are considered in perfective aspect with prefi x з- from loan verbs. 
The phenomenon of perfectivation is active in usus and modern dictionaries, which is 
considered to be a tendency to nationalization in Modern Ukrainian and return of the 
lexicography practice of 1930s. 

Key words: lingvodynamic, word formation rule, tendency to nationalization, 
perfectivation, new coinage. 

УДК: 81 373: 811.111.161.2                        Ірина Колеснікова (Сімферопіль)

ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ МІКРОСИСТЕМИ 
НА ПОЗНАЧЕННЯ ВПЕРТОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ 

ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

У статті досліджується фразеологічні мікросистеми на позначення впер-
тості в українській та англійський мовах в зіставному ідеографічному аспекті.

Ключові слова: риси характеру людини, впертість, фразеологічна мікро-
система, синонімічний ряд, семантична  група.

Загальна тенденція розвитку лінгвістичної науки висуває на перший 
план дослідження, які виникають і підтримуються у межах зіставного 
й ідеографічного підходів до вивчення окремих фразеологічних мікро-
систем. 

Праці, зорієнтовані на суб’єкт пізнання – людину, засвідчили інтер-
ес учених до широкого кола проблем, які розв’язуються на матеріалі 
генетично споріднених і неспоріднених мов: антропоцентризм фразе-
ологічної семантики (Б.М. Ажнюк, О.В. Забуранна, А.М. Емірова та 
ін.), взаємодія фразеотвірних компонентів у процесі утворення узагаль-
нено-образної семантики (Б.М. Ажнюк, В.М. Білоноженко, А.М. Емірова та 
ін.), мовні механізми виникнення емотивності ФО, її зв’язки з іншими 
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компонентами фразеологічного значення (М.В. Гамзюк), національ-
но-культурна специфіка семантики ФО (Б.М. Ажнюк, А.М. Емірова,                                
В.І. Коваль, О.П. Левченко, О.В. Тищенко, В.Д. Ужченко та ін.) тощо.

У вітчизняному мовознавстві теоретичні питання фразеологічної ідеогра-
фії детально описані в працях Ю.Ф. Прадіда і стали предметом дослідження 
в роботах його учнів: Н.Ф. Грозян, Л.Ш. Кубедінової, Л.В. Савченко та ін. 
Зверталися до вирізнення проблеми такі мовознавці, як О.С. Аксами-
тов, М. Ф. Алефіренко, М.Т. Демський, А.М. Емірова, В.М. Мокієн-
ко, В.Д. Ужченко та ін. Сучасні досягнення в дослідженні системних 
зв’язків у фразеології на матеріалі споріднених і неблизькоспоріднених 
мов констатують виникнення нового напряму – зіставної фразеологічної 
ідеографії. Цей напрям дозволяє з’ясувати універсальні закономірності 
та національно-специфічні розбіжності фразеологічних фондів мов, зу-
мовлених історичними, культурними і національними традиціями.

Високу значущість рис характеру людини зумовлює частотність фік-
сації у фразеології української, англійської та інших мов, що відзначали 
дослідники О.Ф. Арсентьєва на матеріалі російської та англійської мов 
[1], М.М. Літвінова, досліджуючи семантичні властивості фразеологіч-
них одиниць зі значенням рис характеру людини на матеріалі німецької 
мови [7], І.О. Подюков, розглядаючи російські діалектні і розмовно-про-
сторічні фразеологізми, походження яких пов’язується не тільки з об-
рядами, звичаями, повір’ями, а й з оцінкою фізичних і моральних влас-
тивостей людини [10], О.Д. Райхштейн − на матеріалі зіставного аналізу 
німецької і російської мов [13]. 

Метою роботи став цілісний ідеографічний опис фразеологічної мі-
кросистеми на позначення впертості в українській та англійській мовах 
у структурно-семантичному й ономасіологічному аспектах. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 
1) охарактеризувати позамовні та внутрішньомовні чинники формуван-
ня фразеологічних макро– та мікросистем у різних мовах; 2) визначити 
психологічні засади дослідження розгляданої мікросистеми ФО; 3) про-
аналізувати ідеографічні характеристики семантичних груп ФО «Впер-
тість»; 4) простежити деякі фактори, що впливають на наповнення фра-
зеологічної мікросистеми мови.

Характер кожної людини є унікальним тим, що він належить тільки 
певній особистості, і риси характеру навіть у рідних людей різняться. За-
гальновідомо, що риси характеру за ставленням до справи яскраво про-
являються в ситуації вибору дії або способу поведінки [9, 171; 4, 197].

У дослідженні використано схему ідеографічної класифікації мови, 
яка запропонована професором Ю.Ф. Прадідом і апробована в робо-
тах його учнів Н.Ф. Грозян, Л.Ш. Кубедінової, О.В. Нікітченка та ін. 
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Ця ідеографічна класифікація має таку структуру: синонімічний ряд → 
семантична група → семантичне поле → тематична група → тематичне 
поле → ідеографічна група → ідеографічне поле, де семантична група 
– об’єднання двох або більше синонімічних рядів, зв’язаних між собою 
спільною семантичною ознакою; семантичне поле – дві або більше се-
мантичні групи, об’єднані загальною інтегральною семою; тематична 
група – об’єднання двох або більше семантичних полів, що називають 
видові різновиди одного і того ж ряду предметів, явищ довкілля тощо; 
тематичне поле – об’єднання двох або більше тематичних груп, що на-
зивають родові різновиди одного й того ж ряду предметів, явищ довкіл-
ля тощо; ідеографічна група – два або більше тематичних поля; ідеогра-
фічне поле – дві і більше ідеографічні групи, що характеризують різні 
сторони Всесвіту: флору, фауну, людину [11, 40].

За цією схемою фразеологічна мікросистема «Впертість» є однією з семан-
тичних груп, що утворюють тематичну групу ФО «Риси характеру людини 
за ставленням до справи». У свою чергу тематичне поле ФО «Риси характе-
ру людини» складається з трьох тематичних груп: «Риси характеру людини 
за ставленням до справи», «Риси характеру людини в межах концепції 
я − інший», «Риси характеру людини в межах концептів сам−себе / self».

На думку С.Л. Рубінштейна, саме  риси характеру за ставленням до 
справи визначаються найбільшою взаємопроникністю і взаємозв’язком 
[14, 627]. Істотним є те, які з рис (працелюбність, ледарство, наполегли-
вість тощо) домінують, бо опосередковано вони визначають усю суть 
людини. Те, як людина може використати свої здібності й навички, іс-
тотно залежить від певних рис її характеру. Нерідко буває так, що люди, 
маючи прекрасні дані, нічого не досягають саме через відсутність пев-
них рис характеру, потрібних для справи, як-от: наполегливості, ціле-
спрямованості, працелюбності. Реальні досягнення людини залежать не 
тільки від абстрактно взятих здібностей, а й від уміння їх реалізовувати 
через ставлення до справи фізичної чи інтелектуальної. 

Тому варіативність рис характеру проявляється не тільки в їх якісній 
своєрідності, а й у кількісному прояві [14, 625; 12,  456]. Так, є люди 
більшою чи меншою мірою наполегливі або вперті. Згідно з психоло-
гічною наукою, коли кількісне вираження тієї чи іншої риси характеру 
досягає крайньої межі норми, виникає так звана акцентуація характеру. 
Під акцентуацією характеру розуміють крайні варіанти норми як резуль-
тат підсилення його окремих рис [12, 456; 3, 246]. Отже, наполегливість 
може трансформуватися в упертість, коли кількісне вираження перехо-
дить у симптоматичність дії. Тому правильне визначення даних рис за-
лежить від акцентуації (кількісного прояву) дії або поведінки.
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Фразеологізми досліджуваної мікросистеми характеризують таку 
людину, яка намагається робити все по-своєму, наполягає на своєму, іно-
ді наперекір здоровому глузду.

Нами виявлено 15 ФО в українській і 9 ФО в англійській мовах на 
позначення впертості. Семантичний аналіз цих ФО дає підставу запро-
понувати структуру семантичних груп «Впертість», які складаються з 
синонімічних рядів зі значенням:

а) настирливо, не гребуючи ніякими засобами, домагатися свого: ви-
дерти (повидирати, видряпати, видрати) / видирати (видряпувати) очі 
(лайл. баньки) за що. – Не вміє правити за свої ліки. Інша б очі видерла 
б, а ця за спасибі старається (М. Стельмах) [15, 86]; перегризати / пере-
гризти горло (горлянку) кому і без додатка. Я буду крутий за правду і за 
інтереси нашого колгоспу, коли треба, горло перегризу, а спуску не дам 
(В. Кучер)  [15, 616] і т. ін. (4 ФО в українській мові; в англійській мові 
ФО не зафіксовано);

б) наполягати на своєму, іноді наперекір здоровому глузду: братися / 
взятися зубами за що. Зубами взявся я за це діло. Пішов по установах, в у 
сіх кабінетах побував, всі дозволити, одержав (О. Гончар) [15, 58]; знову 
за своє (своєї). [Зет:] Заспівав би краще .. [Амфіон (презирливо, махнувши 
рукою):] Знов своєї! (До Офелії). Хоч заспівати все-таки не вадить, колись 
було то звичкою твоєю (Леся Українка) [15, 789] і т. ін.; not to budge (або 
yield) an inch. Yet she didn’t for an instant doubt that he would never budge an 
inch (C.P. Snow) [5, 409] (букв. Вона жодної хвилини не сумнівалася, що 
батько ні в чому не поступиться); send the ax (e) after the helve. You spoke 
not to send the ax after the helve [5, 56] (букв. Тобі ж говорили не впиратися) 
і т. ін. (6 ФО в українській мові; 5 ФО в англійській мові);

в) хтось упертий: впертий мов (немов, як, ніби і т. ін.) осел (віслюк) (не 
зафіксовано ФСУМ). Та твій брат впертий мов осел; мідний лоб, мідяне 
чоло у кого і без додатка. Вскочити в таку халепу! От мідні лоби (15, с. 
443); be kittle cattle to shoe рідко. Why, kings, a be kittle cattle to shoe (W. 
Scott) [5, 245] (букв. Ой, королі бувають такі вперті...); (as) obstinate (або 
stubborn) as a mule. Sally could be as obstinate as a mule when she chase (K.S. 
Prichard) [5, 56] (букв. Саллі, якщо потрібно, могла бути впертою, як осли-
ця) і т. ін. (2 ФО в українській мові; 4 ФО в англійській мові);

г) дуже настирливо, вперто: в одно (в одне) з дієсл. – Я її [жінку] не 
люблю, – твердив він в одно (М. Коцюбинський) [15, 580]; як (мов, ніби 
і т. ін.) кілок у тин, з  сл. упертися і т. ін. – Інші люди заробляють, а ти 
всюди проробляєш, − підвищує голос Марійка. – Бо уперся, мов кілок у 
тин, і навіть за медом не нагнешся. – Хе, − знаю твій мед, − підсміюється 
Іван (М. Стельмах) [15, 375] і т. ін. (3 ФО в українській мові; в англій-
ській мові ФО не зафіксовано).
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Спираючись на фразеологічний матеріал, можна зробити такі висно-
вки. По-перше, з точки зору структурно-граматичних моделей в зістав-
люваних семантичних групах «Впертість» переважають дієслівні ФО, 
бо, ця риса пов’язана з вольовими процесам, щоправда, в акцентованому 
вигляді. По-друге, деякі ФО мають спільний образно-смисловий центр. 
Так, цілком зрозумілими стають ФО: впертий мов (немов, як, ніби і т. 
ін.) осел (віслюк), (as) obstinate (або stubborn) as a mule, not to budge (або 
yield) an inch, де віслюк, мул або ж свійська худоба уособлюють впертість, 
затятість [16, 125; 2, 100; 6,  203]. 

Безумовно, зіставлювані фразеологічні мікросистеми на позначення 
впертості, на відміну від наполегливості, мають різко негативне оцінне 
значення, бо ця риса характеру в етносвідомості двох народів засуджу-
ється. 

Оскільки фразеологічна мікросистема на позначення впертості ще 
не була об’єктом дослідження в мовознавстві, то отримані результати 
могли б прислужитися й психологам, щоб параметризувати такі риси 
характеру, як наполегливість і впертість.
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In this article are investigated phraseological microsystem on a designation of 
obstinacy in the Ukrainian and English languages in comparative ideographic aspect.

Key words: character traits of a man, obstinacy, phraseological microsystem, 
synonymic row, semantic group.

УДК 811.161.2’373. (477.83)                                     Віра Котович (Дрогобич)

ОНОМАСТИКОН БОЙКІВЩИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ЕКОЛІНГВІСТИКИ (НА МАТЕРІАЛАХ 

ОНІМІВ ДРОГОБИЧЧИНИ)

У статті розглядаються окремі ойконіми, антропоніми та ергоніми Бой-
ківського краю з погляду еколінгвістики. Йдеться про доцільність повернення 
давніх назв поселенням, що були перейменовані в середині ХХ ст.; про помилки 
в написанні низки прізвищ дрогобичан; про номінацію багатьох підприємств, 
яка нерідко відбувається без врахування традицій, норм  та системи сучасної 
української літературної мови.

Ключові слова: еколінгвістика, ойконім, антропонім, ергонім, принцип но-
мінації, онімний простір, ономастикон.   

            

Сучасний стан українського онімного простору характеризується 
глибинними та системними змінами, зумовленими докорінною транс-
формацією суспільної свідомості мовців. У зв’язку з цим важливе тео-
ретичне та практичне значення має еколінгвістичний аспект досліджен-
ня системи власних найменувань. Високі темпи оновлення субсистеми 
української пропріальної лексики пострадянської доби актуалізують 
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проблему екології власної назви, розв’язання якої вимагає подальший 
розвиток українського ономастикону та української літературної мови 
загалом [3, 1].  

Еколінгвістика – один із сучасних напрямків мовознавчої науки, 
який сформувався на пограниччі соціального, психологічного та право-
вого аспектів лінгвістичних студій. О.Сербенська, спираючись на робо-
ти Е.Гауґена, завдання еколінгвістики (інакше – лінгвістичної екології, 
екології мови, екології слова) вбачає в тому, щоб вивчати взаємини між 
досліджуваною мовою та її довкіллям, тобто суспільством, яке викорис-
товує цю мову як один із своїх кодів [4, 261]. 

І хоча перші еколінгвістичні дослідження з’явилися недавно, еколінг-
вістичних ппитань як таких нерідко торкалися українські мовознавці 
ХІХ-ХХ ст. Під впливом ідей еколінгвістики розширює свою проблема-
тику і теорія культури назвотворення. На екологічний стан українського 
ономастикону кінця ХХ – початку ХХІ ст., впливають екстралінгвальні 
чинники: правові, ідеологічні, демографічні, національні, світоглядні, 
релігійно-конфесійні, економічні, психологічні, під полем дії яких пере-
буває власна назва.  

Якщо говорити про ономастикон як про сукупність власних назв, 
якщо розглядати систему власних найменувань, що функціонують у 
межах певної території (у нашому випадку Бойківщини як історико-
етнографічного регіону і Дрогобиччини як органічного складника цієї 
території) з погляду сучасної еколінгвістики, то, в першу чергу, слід зо-
середити увагу на особливостях функціонування окремих ойконімів, 
антропонімів та ергонімів. 

Ойконіми як мовні одиниці несуть важливу інформацію про умови 
виникнення населених пунктів, про їхніх засновників та мешканців, про 
природні й географічні особливості місцевості, на території якої ці по-
селення засновані. Однак значне число ойконімів, що ще були зафік-
совані відносно недавно – довідником адміністративно-територіального 
устрою середини ХХ ст. [АТП], у найновіших статистичних документах 
уже не числяться, а власні назви колишніх поселень перейшли до пасив-
ного лексичного запасу. Сьогодні мало хто знає, що на землях сучасного 
Дрогобицького району, крім існуючих зараз, були ще такі поселення: 
Бабин, Багна, Банне, Бруховиця (2 поселення), Буховець, Волиця, Волос-
тич (2 поселення), Галотка, Гамарня, Глибокий, Глинне, Горяний, До-
линівка, Дубина, Завий, Завир’я, Заглибоке, Загора, Залісся, Заріччя (2 
поселення), Звір, Зворець, Зелена Балка, Кичера (2 поселення), Клют-
кавиця, Коритище, Котички, Кривий, Левків, Лиськова Долина, Лозини, 
Локоть, Малий, Марцепіль, Мельники (3 поселення), Мельники Гара-
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симові, Млинки, Млинки-Сівкові, Мости, Низовий, Новосілок, Опачко, 
Перехрестя (2 поселення), Підкичерки, Підкотичне, Піски, Погар (2 
поселення), Поляна, Потік, Ратай, Ровені, Роковець, Романівка, Фран-
ківка, Хатки (2 поселення), Хатки-Баня, Хатки-Кіткові, Циганівка, 
Явірський. Усі ці назви поселень (станом на 1946 р. – хутори, але раніше 
це могли бути і цілі села) з різних причин (ліквідація назв у зв’язку з лік-
відацією іменованих ними об’єктів, втрата назв у зв’язку з приєднанням 
дрібних поселень до більших тощо) були вилучені з офіційного вжитку і 
зникли безслідно або ж з класу ойконімів перейшли у клас анойконімів, 
тобто назв частин населених пунктів, полів, урочищ тощо. 

Цілком незаслужено перейшли в розряд пасивної лексики і первісні 
назви окремих поселень сучасного Дрогобицького району, які з різних 
причин були перейменовані, а за 20 років Незалежності так і спромо-
глися повернути собі колишнє найменування. Йдеться не лише про ті 
ойконіми, які зазнали фонетичних чи морфологічних змін (таких на 
Дрогобиччині 17), а про ті, назви яких за тоталітарного режиму не спо-
добалися чиновникам і вони були штучно замінені іншими. Це сучасні 
поселення Бистриця, Городківка, Залужани, Медвежа і їхні колишні 
назви, відповідно, Пруси, Груд Літинський, Вацевичі, Медвежа (Лу-
жецька) Воля.

Для того, щоб об’єктивно говорити про первісну назву населенного 
пункту слід прослідкувати, як вона звучала у писемних джерелах про-
тягом попередніх років.

Первісна назва сучасного поселення Бистриця – Пруси. Інтернет-ви-
дання [http://wapedia.mobi/uk] без посилання на першоджерело вказує на 
1300 р. як на рік першої згадки про це поселення. Найдавніша писемна 
фіксація, яку нам вдалося відшукати в історичних джерелах, припадає 
на 1468 р.: Prussy [AGZ ХІІІ, 6846]; 1515 р. – Prussy [ŹDź. ХVІІІ/І, 139]; 
1785-1788 рр. – Prusy [ЙМ, 250]; 1947 р. – стара назва Пруси [АТП, 882]; 
нова назва Бистриця [АТП, 138]; 2005 р. – Бистриця [АТПУ, 350]. У 
назві села відображено родинну назву Пруси, що є похідною від особо-
вої назви Прус. Особова назва Прус [Бір., 334] – слов’янська автохтонна 
відапелятивна (від апелятива прус “пруссак, житель Прусії” [Грінч. ІІІ, 
493] або прус “комаха родини саранових, темно-рудого забарвлення, що 
живе в степовій смузі та є шкідником сільськогосподарських рослин” 
[СУМ VІІІ, 362]) власна назва. Можливо, в основі ойконіма  лежить не 
родинна, а етнонімна назва пруси “вихідці з Прусії”, що і спричинило 
1946 р. перейменування поселення. У сучасній назві перейменовувачі 
зафіксували гідронім Бистриця, не зважаючи на те, що на Дрогобиччині 
уже є ойконім Бистриця (належить до Старокропивницької с.р.), утво-
рений від назви річки Бистриця [СГУ, 50], біля якої населений пункт 
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було засновано. Серед місцевого населення “нової” Бистриці  досі по-
бутує стара назва – Пруси.  

Незрозумілим залишається мотив перейменування населеного пунк-
ту Груд Літинський на Городківку. Перша відома нам писемна згадка 
про поселення припадає лише на 1947 р.: стара назва Груд Літинський 
[АТП, 896]; нова назва Городківка [АТП, 141]; 2005 р. – Городківка 
[АТПУ, 351]. Ми переконані, що поселення було засноване раніше, бо 
1946 р. воно вже було  перейменовано. Первісна назва – складена. У 
ній відображено характер рельєфу місцевості. Опорний компонент Груд 
утворено від апелятива груд “пагорбок” [Грінч. І, 331]. Компонент-озна-
чення Літинський вказує на розташування поселення біля села Літиня. 
Сучасна назва Городківка – штучне утворення на -івка від апелятива 
городок, що не має ніякого відношення до колишньої назви Груд.

 Поселення Вацевичі 1946 р. було перейменовано на Залужани. Ін-
тернет-видання [http://wapedia. mobi/uk] без посилання на першодже-
рело називає 1094 рік роком першої згадки про цей населений пункт. 
Найдавніша писемна згадка, яку нам вдалося віднайти в історичних 
джерелах припадає на 1437р.: Wасzowice [AGZ XIII, 475]; 1507-1548 рр. 
– Wасevyce [ŹDź. XVIII/1, 142]; 1785-1788 рр. – Wасevycze [ЙМ, 63]; 
1947 р. – стара назва Вацевичі [АТП, 904]; нова назва Залужани [АТП, 
137]; 2005 р. – Залужани [АТПУ, 351]. У первісній назві поселення відо-
бражено патронімну назву Вацевичі “рід чи піддані Ваця”. Тож Вацевичі 
– відпатронімний ойконім на -евичі від особової назви Вацьо. Особова 
назва Вацьо у різних слов’янських народів співвідноситься з Василь, 
Іван, Варфоломфй та іншими іменами на Ва- [Чуч., 112]. Сучасна на-
зва – штучне утворення від локально-етнічної назви на -ани залужани 
“поселенці за лугом”. Перейменування, гадаємо, спричинене асоціацією 
з варіантом польського імені Вацьо<Вац<Вацлав, якому в українській 
мові відповідає варіант В’ячеслав [Mal., 123] або з певним упередженим 
ставленням перейменовувачів до конкретної історичної постаті з осо-
бовим власним іменем Вацьо.   

Ще одне бойківське поселення, яке мало би претендувати на повер-
ненння первісної назви – Медвежа, давніше Медвежа Воля (Лужець-
ка Воля). Інтернет-видання [http://wapedia. mobi/uk] знову ж таки без 
посилання на першоджерело називає роком першої згадки про це по-
селення 1453 р. Якби в нашому розпорядженні була інформація з XV 
ст., то, можливо, і вдалось би пролити світло на первісну назву. Однак 
найдавніша згадка, яку нам вдалося відшукати в писемних документах 
припадає лише на XVІ ст., до того ж у джерелах того часу поселення 
майже одночасно фіксується то як Медвежа Воля: 1515 р. – Niedźwiedza 
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Wolja [ŹDź. XVIII/1, 143], то як Лужецька Воля: 1519 р. – Luszeczka 
Wolja [MRPS ІV, 3106]. А далі: 1785-1788 рр. – Niedźwiedza [ЙМ, 194]; 
1947 р. – Медвежа [АТП, 137]; 2005 р. – Медвежа [АТПУ, 351]. Сьо-
годні не маємо документальних підстав стверджувати, котра із назв 
була первісною (В.Макарский припускає, що первісною була Лужець-
ка Воля [Mak., 182]). Однак незаперечним є те, що первісна назва була 
складеною. В опорному компоненті Воля відображено вказівку на тип 
поселення – воля “відсутність обмежень, привілля” [СУМ І, 735]. На-
зви типу Волиця, Воля, Волька тощо давались поселенням, жителі яких 
освоювали нові землі, а за це звільнялися від певних феодальних (крі-
посних) повинностей. Компонент-означення Лужецька вказує на назву 
поселення Лужок Долішній, біля якого населений пункт було засновано, 
а компонент-означення Медвежа мотивовано назвою ріки Медвежанка 
[СГУ, 357], що протікає територією села, хоча не виключено, що гідро-
нім Медвежанка вторинний щодо ойконіма, а атрибутивний компонент 
Медвежа міг вказувати і на особову назву засновника чи власника цьо-
го поселення Медві[е]дь. Особова назва Медві[е]дь [Демч., 122-123] – 
слов’янська автохтонна відапелятивна (від апелятива медвідь “ведмідь”) 
власна назва.  

З-поміж одиниць різних онімних розрядів та класів особлива роль з 
погляду еколінгвального стану відведена прізвищем. Це зумовлено пе-
редусім тим, що прізвища як окремий антропонімний клас виникають та 
функціонують у результаті безпосередньої правової регламентації держав-
них органів. Офіційно-правова природа прізвищ гарантує їх пріоритетну 
належність до офіційно-ділового стилю української літературної мови, що, 
у свою чергу, служить вагомим чинником який забезпечує увагу до норма-
лізації структури українських прізвищ та покликаний гарантувати високий 
рівень кодифікованості цього антропонімного класу [9, 7]. 

Аналіз прізвищ осіб, зареєстрованих довідником Дрогобицької місь-
кої та сільської телефонної мережі [Дов.], дає змогу переконатися, що 
значне число  прізвищ, похідних від загальних назв або особових імен, 
мають неправильне графічне оформлення, неграмотне написання.

Найпоширенішою помилкою при письмовому відтворенні україн-
ських прізвищ є вживання літери і замість и. Це трапляється при на-
писанні суфіксальних морфем: вживання суфікса -ін замість -ин: Анісін, 
Великжанін, Вершинін, Витютіна, Візаулін, Водякін, Володін, Воложа-
ніна, Воронін, Головіна, Горін, Душкін, Євсюткін, Єрохін, Жикуліна, 
Жиліна, Жилкін, Заплетін, Зимін, Калінін, Климінін, Колядін, Корягіна, 
Лагутін, Лазаргін, Лободіна, Логін, Лугіна, Малкіна, Перетрухін, Прит-
кін, Пупін, Пушніна, Савін, Сисін, Телегін, Хуртін, Шалигін; вживання 
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суфікса -іч замість -ич: Боніч, Кукліч, Кондратевіч, Ладіч; вживання 
літери і замість и у кореневих морфемах: Бабінець, Басістий, Газімов, 
Замлінська, Іванішів, Калашніков, Калініченко, Карпінська, Карпінець, 
Качіповська, Киріченко, Красінський, Нікітіна, Нікіфоров, Новіков, 
Пріліпко.

 Прізвища, утворені від власних імен, часто містять помилку в осно-
ві імені, очевидно тому, що розглядаються як такі, що походять від ро-
сійського імені, хоча, звичайно, є аналогічне українське: Амельченоко, 
Андреєва, Архіпов, Вавілов, Гаврілов, Демідов, Євдокімов, Казиміров, 
Кіриленко, Нікіфоров, Нікончук.

Нерідко трапляються помилки і че рез заміну літери і на е або є: Белан, 
Белінський, Бєлєєва, Бєлєнко, Бєлік, Боголєпов.

Частими помилками в прізвищах дрогобичан є відсутність апострофа 
в антропонімах, де, за правилами української мови, він мав би писатися: 
Бабюк, Бабяк, Безубяк, Беневят, Бичковяк, Бобяк, Вдовяк, Вялий, Гераси-
мяк, Головяк, Гудимяк, Деревянко, Кобяков, Пєх.

Є випадки невнормованого вживання у прізвищах м’якого знака: Бо-
гатирь; неправомірного подвоєння приголосних: Гриппа. 

Рівень мовної естетики власної назви в суспільстві визначається гли-
биною розуміння мовцями сутності власної назви, її виражальних мож-
ливостей та національних традицій назвотворення, які допомагають 
реалізувати, втілити в конкретній назві необхідний не лише номінатив-
но-ідентифікаційний, а й емоційно-оцінний та характеристичний потен-
ціал. Нерозуміння чи ігнорування можливостей пропріальної лексики 
для реалізації задуму творців або користувачів конкретних онімів-нео-
логізмів призводить не лише до втрати естетичної вартості оніма, але 
до перетворення таких утворень в антиестетичні знаки, що негативно 
позначаються на загальному еколігвальному стані українського ономас-
тикону [3, 6]. Чи не найбільш показовим онімним класом у цьому плані 
сьогодні є ергоніми.

Дуже хотілось би говорити про ергоніми Дрогобича, як виключно 
про українські власні найменування. Однак нині Україна переживає 
проникнення західної масової культури та зберігає інерцію русифікації, 
що позначається і на якісному складі української ергонімії [5, 240], тож 
і в Дрогобичі зустрічаємо ергоніми, зафіксовані українською графікою, 
але неукраїнською мовою:  “Антошка”, “Галіція”, “Клубнічка”, “Ля-
мур”, “Мерінга”, “Мерсі”, “Наладчик”, “У тьоті Фросі”, “Юніверс” 
тощо [2, 91].

Більшість ергонімів Дрогобича утворено за нормами та правила-
ми українського словотвору, однак нерідко трапляються назви, витво-
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рені на запозиченій лексичній базі або засобами чужомовної графіки. 
Нехтуються правописні норми, підприємці нерідко надають перевагу 
індивідуальним уподобанням та забаганкам, а не загальноприйнятим 
мовним нормам. Це зумовило великий перелік найменувань незрозу-
мілої мотивації, принаймні, пересічному дрогобичанину доводиться 
зі словником з’ясовувати значення окремих назв, як от: “Аванті” (від 
іт. аvanti “вперед”),“Аквілон” (давньо-римська назва північно-східно-
го, іноді північного вітру), “Алькор”(зірка у сузір’ї Велика Ведмедиця), 
“Анкор” (храмовий комплекс у Камбоджі), “Біанка” (супутник Ура-
ну), “Бонтон” (від фр. bon ton “гарний тон, хороші манери; модний”), 
“Візаві” (від фр. vis-a-vis “один навпроти одного”), “Драйв” (від англ. 
drive “їзда, гонка, переслідування”), “Ентер” (від англ. enter “входи-
ти”), “Імпрессія” (від лат. impressio “враження”), “Карітас” (від лат. 
caritas “милосердя, самовіддана, безкорисна любов”), “Лемарс” (міс-
то у США), “Матадор” (від ісп.  matador de toros буквально “той, хто 
вбиває”), “Міос” (від лат. mios “м’яз”), “Оранта” (від лат. orans “той, 
що молиться”), “Парадіз” (від англ. paradise “рай, блаженний стан”), 
“Пікколо” (від іт. piccolo “маленький”), “Сансет” (вулиця у м. Лос-
Анджелес, США), “Топ” (від англ. top “вершина”), “Фієста” (від ісп. 
fi esta “святковий’), “Юніверс” (від англ. universe “всесвіт, космос”), 
“Bad Cat” (англ. “погана кішка”), “Best” (англ. “найкращий”), “Le 
Grand” (фр. “великий”).  

Неоднорідним матеріалом як у семантичному, так і в структурному 
плані є комбінований вид ергонімів. Багатокомпонентні ергоніми-абре-
віатури не засвідчують високого рівня мовної культури їх творців, а до 
того ж надмірна лаконічність у назвах ініціального типу зумовлює чи-
мало незручностей. До прикладу, у Дрогобичі це: “АМТ”, “БіТ ЛТД”, 
“Є.В.А.”, “І.В.А.”, “МАК”, “МКС”, “ММГ”, “ТСМ”, “ТІС”, “УККАН”, 
“УНІВЕКС”; “Валес” (Василь+Леся), “Ветмед” (ветеринарна ме-
дицина), “Дрофа” (Дрогобицька фарба), “Лідента”, “Галтекс-Д”, 
“Ескорт-Д”, “Замок-С”, “К-Транс”, “Люві-П”, “Т-Фарм” тощо. Не-
задовільний стан з дотриманням чинного законодавства України, норм 
українського правопису та бодай мінімальних критеріїв мовної естетики 
у сфері сучасної української ергонімії, як наголошує О.Белей, сьогодні 
не можна пояснювати чи виправдовувати тільки “дитячою хворобою”, 
молодістю української ергонімії. Це складна проблема не лише власне 
мовознавчого (ономастичного) характеру, а загальносуспільного масш-
табу, яка потребує негайного комплексного вирішення [1, 12]. 

Експедиційним шляхом, під час розмови з працівниками установи, 
а в окремих випадках – навіть з виконавчими директорами та власни-
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ками не завжди вдається з’ясувати значення таких ергонімів Дрогоби-
ча: “Біосет”, “Бриль-Анд”, “Вітом”, “Вітос”, “Гал-Арм”, “ГеяНА”, 
“Гряс”, “Катек”, “Кет”, “Краяни-РГЄ”, “Крок-Сінко”, “Лаврад”, 
“ЛД-Галбуд”, “Лот і Ко”, “Міоплас”, “Мас Джин”, “Олва”, “Пе-
трус”, “Радалан”, “РІВекс”, “СайлиД”, “Укрстоун”, “Фарматрейд”, 
“Хева”, “Юр-Експо”, “Яскон”, “InVar”, “TianDe”, “Utico”, “Vianor”.

Про які правила українського правопису можна говорити, чита-
ючи вивіски таких магазинів та фірм: БагІра”, “віт-АС”, “Домофон 
Security”, “Melodiя краси”, “Miss-Стиль”,“СітіТЕХ”; “cМак”;  “Світ 
СнУ”, “Юлія-люкС”, “4отири сезони”,“Digital Дизайн”?

Не надто вдалими, до того ж такими, що містять граматичні помил-
ки,  вважаємо й окремі ергоніми, що мають у своєму складі цілком зро-
зумілі українські лексеми: “Привіт Відходи”, “Ситий тато”, “Смачна 
Плітка”,  “Зламай сам”.

Отже, еколінгвістичний аспект дослідження українського онімного 
простору полягає у всебічному вивченні взаємозв’язків між українською 
пропріальною лексикою та середовищем, у якому власна назва народжу-
ється та функціонує. Порівнюючи найменування поселень, якими наші 
предки називали давні поселення Бойківщини, сліди котрих з плином 
часу стерлися з географічної карти України, з тими власними назвами, що 
сьогодні засвідчують промислове обличчя бойківського міста, перекону-
ємося, наскільки наші попередники були відкритими світові, і наскільки 
ми втрачаємо свою національну самобутність, нехтуємо етнічною прина-
лежністю, нівелюючи естетичні та еколінгвістичні засади назвотворення.       
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The article discusses some oykonimy, anthroponyms and erhonimy Boyko edge 
in terms ekolinhvistyky. It is about the expediency of return of the ancient settlement 
of names that were renamed in the XX century, еrror in writing a number of names 
drohobychan, the nomination of many businesses, which often occurs without 
traditions, norms and systems of the modern ukrainian literary language. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ЧАС 
У ПАРЕМІЯХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ, ГЕРМАНСЬКИХ

І РОМАНСЬКИХ МОВ

У статті зроблено спробу простежити особливості вербалізації стерео-
типних національних уявлень про час у прислів’ях і приказках слов’янських, гер-
манських і романських мов, диференціювати універсальні та національно зу-
мовлені характеристики часу в різних культурах. 

Ключові слова: паремія, побутова свідомість, національне, універсальне.

Незважаючи на універсальність концепту ЧАС, аналіз особливостей 
його вербалізації в різномовних паремійних фондах виявляє певні дис-
пропорції в колективній свідомості носіїв різних мов. Грецьке за похо-
дженням й універсальне за способом подання оцінки прислів’я Час – то 
гроші [10, 72] – Время – деньги [9, 98] – Czas to pieniądz (złoto, kapitał) 
[18 I, 357] – Time is money [19, 823] – Zeit ist Geld [8, 252] – Le temps, c’est 
de l’argent [13, 1015] – Il tempo è denaro [22, 67] – одна із загальновідо-
мих і частовживаних паремійних одиниць у слов’янських, германських 
і романських мовах, що вказує не лише про прийнятність переконання 
про цінність часу для людської свідомості загалом, але й її актуальність, 
адже час є абсолютною універсалією всіх культур і одним із основних 
компонентів будь-якої картини світу. Свідченням цього є побутування 
утворених уже на національному ґрунті різномовних прислів’їв і при-
казок, в яких вербалізується вказане переконання: Не тим час дорогий, 
що довгий, а тим, що короткий; Бережи час, час за гроші не купиш 
[10, 71]; Пора да время дороже золота [3 I, 691]; Czas jest droższy niż 
złoto (pieniądz) [18 I, 357]; Czas – droga rzecz [18 I, 355]; Strata czasu 
największą jest stratą [21, 187]; Wszystkiego kupisz za pieniądze, oprócz 
czasu [18 I, 362]; Nothing is more precious than time, yet nothing is less 
valued [5, 338]; An inch of gold will not buy an inch of time [19, 263]; Zeit 
vertan, Geld vertan [8, 253]; Le temps est comme l’argent, n’en perdez pas 
et vous en aurez assez [16, 510]. У пареміях сучасних мов реалізується 
також думка, що час є не лише цінністю сам по собі, але й джерелом до-
бробуту: Час робить гроші, а погода сіно; Час тратить, час платить і 
людей багатить; Час пече хліб [10, 72]; Время деньгу дает, а на деньги 
и времени не купишь [3 I, 261]; Kto czas traci, traci też to, co czas daje [21, 
154]; He that gains time gains all things [17, 483]; If you lose your time, you 
cannot get money or gain [20, 263].
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Оцінка часу (універсальна у своїй основі) у зіставлюваних культу-
рах набуває національно-специфічних виразів, що певним чином про-
являються в якісному та кількісному наповненні паремійних корпусів 
мов. Фетишизація часу, характерна для англо-американської колек-
тивної свідомості (докладніше див. [2, 37 – 38]), на паремійному рівні 
об’єктивується через: 

1) виведення часу до рангу вітальних цінностей: He that has time, has 
life [20, 263]; We mustn’t waste time, for that’s the stuff life’s made off [5, 
341]; Gain time, gain life [20, 263] (у німецькій приказці так само – Zeit 
ist Leben, und Leben ist Zeit [8, 252]);

2) особливе поцінування раціонального використання часу: Take time 
when time comes, lest time steal away (for time will away) [19, 825]; Time lost 
(past) cannot be recalled (won again) [19, 824]; Procrastination is the thief of 
time; One hour today is worth two tomorrow [20, 64]; Delays are dangerous; 
‘Time enough’ lost the ducks [20, 63], втрата якого кваліфікується як зло-
чин: What greater crime than loss of time? [20, 264]; пунктуальність як 
один із компонентів колективних уявлень носіїв англійської мови про 
виваженість використання часу безпосередньо пов’язана зі сферою ді-
лових стосунків, що вербалізується у прислів’ї Punctuality is the soul 
of business, відоме з добірки Т. Гелібертона 1843р. В. Кроссінґ у праці 
«Folk Rhymes of Devon» (1911), коментуючи цю паремію, зазначав, що 
в його часи недотримання засад пунктуальності не могло бути вибачене 
нікому [19, 654]. Про давність і стійкість указаного взаємозв’язку свід-
чить також висловлювання англійського політика, філософа і письмен-
ника Ф. Бекона (поч. ХVII ст.): Time is the measure of business, as money 
is of wares [19, 824]. У французькій побутовій свідомості пунктуальність 
не має такої високої оцінки (пор.: L’extrême exactitude est le sublime des 
sots [16, 173]), хоч саме з іменем французького короля Луї XVIII (1755 
– 1824) пов’язують виникнення прислів’я L’exactitude est la politesse des 
rois [16, 417], яке з поч. XIX ст. широко побутує в англійській мові у 
скалькованому варіанті Punctuality is the politeness of princes [19, 654].

Усі інші ознаки концепту ЧАС універсальні, оскільки базуються на 
ідеях, запозичених зі скарбниці античної мудрості. Міцно вкоріненими 
у концептуальних системах представників різних культур є такі тема-
тичні моделі:

1) «час – це лікар»: Tempus est optimus medicus – Час – найліпший 
лікар [15, 275]; Tempus vulnera sanat – Час лікує рани [14, 333]; Час все 
лікує; Час – найліпший лікар; Час всі рани загоїть [10, 71]; Время все 
излечит [1, 184]; Czas najlepszy (dobry, najpewniejszy, doskonały) doktor 
(lekarz) [18 I, 356]; Time cures all things; Time is a great healer; Nature, 
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time, and patience are three great physicians [20, 263]; Le temps guérit les 
douleurs et les querelles [16, 509]; Le temps allège bien des douleurs [7, 75];

2) «час – це вчитель»: Tempus est optimus magister vitae – Час – най-
кращий учитель життя [14, 333]; Час усього навчить [10, 72]; Время ра-
зум дает [3 I, 261]; Время всему научит; Время и случай разум подают 
[9, 98]; Le temps est un grand maître, il règle bien des choses [16, 509];

3) «час – жива істота (тварина / птах)»: Tempus fugit – Час біжить 
[15, 274]; Час не стоїть, а роботи світ [10, 72]; День не стоїть [10, 
76]; Время летит [3 I, 260]; Время не ждет (не стоит) [9, 99]; Время 
гонит, а другое бежит [1, 85]; Czas prędko bieży (uchodzi, leci); Czas 
ma skrzydła [18 I, 357]; Time fl ies; Time has wings; Time fl ees away without 
delay [20, 263]; Noiseless falls the foot of time [5, 338]; Le temps n’a pas de 
loisir [16, 509];

4) «час – це суддя»: Tempus omnia revelat – Час усе виявляє [14, 
333]; Veritatem dies aperit – Час виявляє правду [14, 356]; Все минеться, 
одна правда зостанеться [10, 73]; Придет пора, правда скажется [4 I, 
151]; Czas najlepszy sędzia; Czas ojcem prawdy [18 I, 356]; Czas wszystko 
wyjawia (otwiera) [18 I, 359]; Time discloses (reveals) all things [19, 823]; 
Time tries truth; Time is the father of truth; Truth is time’s daughter [20, 263]; 
Le temps est père de vérité [16, 509];

1) «час – порадник (утішник)»: Consultor homini tempus utilissimus 
– Час – найкорисніший порадник людині [14, 74]; Tempus minuit luctus 
maestaque corda iuvat – Час зменшує скорботу і заспокоює змучене сер-
це [14, 333]; Час мине – сльози зжене [12, 32]; Время пройдет – слезы 
утрет [6, 429]; Czas wszystko uśmierza [18 I, 358]; Czas to dobry wspólnik, 
on przynosi radę [18 III, 11]; Time tames the strongest grief [20, 263]; Le 
temps est un bon conseiller [7, 75];

2) «час – руйнівник»: Tempus edax rerum – Час знищує все (сентен-
ція з «Метаморфоз» Овідія) [19, 823]; Czas wszystko trawi (psuje, niszczy, 
pożera, zjada) [18 I, 358]; Time devours all things; Time is a fi le that wears 
and makes no noise; Time undermines us [20, 263]; Le temps dévore tout [16, 
508].

Аналіз способів вербалізації названих гештальтів у різномов-
них пареміях засвідчує, що лише останній із них не реалізується у 
східнослов’янських пареміях. У польській, англійській і особливо фран-
цузькій мовах значно більше прислів’їв і приказок, які були безпосеред-
ньо запозичені з античних мов. Кількісна репрезентація вказаних моде-
лей, як і варіативність паремій, що їх представляють, в українській та 
російській мовах є нижчою. Проте ізоморфізм зазначених характерис-
тик прислів’їв і приказок української і російської мов не може вказува-



162

ти на конвергентність колективних уявлень східних слов’ян про об’єкт 
концептуалізації, оскільки якісне наповнення відповідних паремійних 
тематичних блоків і груп української та російської мов є різним. Так, 
тільки в російському паремійному корпусі виділяється численна група 
прислів’їв і приказок, у яких об’єктивується одна з російських етнокуль-
турних домінант – нераціональне ставлення до часу: Русский час – все 
сейчас; Русский час долог; Русский час – со днем тридцать; В русский 
час много воды утечет; На одной неделе четверга четыре, а деревен-
ский месяц – с неделей десять; Год – не неделя: все будет, да не теперя 
[4 II, 64]; Русский (московский) час – подожди [9, 728]; Подожди с мос-
ковский час [3 IV, 584]; Сзади идешь – больше найдешь; Был такой, что 
торопился, да скоро умер; Откладывать (положить) в долгий ящик (за 
царя Олексія Михайловича – ящик для прохань) [4 II, 63]; Ваша речь 
впереди (подожди); Год – не неделя, покров – не теперя, до Петрова 
дня – не два дня; Родился – не торопился, а теперь незачем [4 II, 62]. 
Російська приповідка Пошла по масло, а в печи погасло [4 II, 63], яка 
є паремійним сценарієм для множинної експлікації ситуацій нееконом-
ного витрачання часу, має частовживані і загальновідомі (з огляду на 
варіативність і фіксацію в більшості найповніших паремійних добірок) 
відповідники в інших слов’янських мовах – Пішла (мама, попадя) по 
масло, а в печі погасло [11, 271] – Poszedł po masło, a w piecu wygasło 
[18 I, 806], що свідчить про відносну універсальність реалізованої логе-
ми. Проте саме в російській мові ця паремія має найбільше функційних 
еквівалентів, пор.: Пошел по канун, да там и потонул; Пошел по вя-
зье, да и завязнул; Пошел проведать, да и остался обедать [4 II, 63]. В 
українській і польській мовах вони поодинокі: Пішов та й забув звідкіля 
родом [11, 271]; Poszła baba po popiół i diabeł ją utopił (uchopił) [18 I, 
806]. Приказка Пішов по канун та там і втонув [11, 419] в українському 
варіанті вперше засвідчена в добірці 1963 р., що дає підстави вважати її 
запозиченням з російської мови.

Опозиція «час – пора» (пор.: Была пора, а теперь время; Придет 
пора, ударит час [3 III, 310]; Час придет и пору приведет [3 IV, 584]) 
актуалізується лише в російській колективній свідомості, причому не 
час, а саме «пора» – вдалий (зручний) для чогось час [3 III, 310], отри-
мує тут значно вищу оцінку як джерело матеріальних і духовних благ: 
Не время дорого, пора [4 II, 59]; Пора деньгу берет (кует); Пора на 
ум наводит; Пора придет, и вода пойдет; При поре с умом, без поры 
с сумой [3 III, 310]; Пора придет и часть мою принесет; Пора, что 
железо: куй, поколе кипит! [4 II, 59], хоч, на відміну від часу, основною 
концептуальною ознакою пори є не тільки плинність, а й непостійність: 
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Пора – что проточная вода; Пора, что туча: и набежит, и пробежит, 
и опять найдет [3 III, 310].

Загалом аналіз паремійного матеріалу дає підстави стверджувати, 
що уявлення про час в українській побутовій свідомості значно більше 
наближені до європейських, ніж російських. Крім названих вище уні-
версальних характеристик, в українському паремійному корпусі верба-
лізується думка про швидкоплинність часу і необхідність його раціо-
нального використання: Час – не кінь – не підженеш та й не зупиниш; 
Час – не віл, його не налигаєш [10, 72]; Вчорашнього дня стома кіньми 
не догониш [10, 76]; Згаяного (страченого) часу і конем не доженеш 
(впіймаєш) [10, 71]; Відстанеш годиною – не здоженеш родиною; Що 
нині опустиш, того завтра не доженеш; Що нині утече, то завтра не 
зловиш [10, 78]; На годину спізнився, за рік не доженеш; Не доженеш і 
конем, що запізниш одним днем; Краще на п’ять хвилин раніше, ніж на 
хвилину пізніше [10, 74]. У російському паремійному корпусі еквівален-
тів аналізованої групи прислів’їв і приказок не зафіксовано, за винят-
ком поодинокого Часом опоздано, годом не наверстаешь [4 II, 65], що 
свідчить про нетиповість і неактуальність реалізованих у них логем для 
свідомості типового представника російської етнокультури.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОНІМІВ У СКЛАДІ 
ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК ІЗ СЕМАНТИКОЮ

«ЖИТТЄВІ СИТУАЦІЇ»
(НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

 
У статті розглядається семантика і функціонування антропонімів і топо-

німів як  стрижневих компонентів у складі російських та українських прислів’їв 
і приказок на позначення різних життєвих ситуацій. Виокремлено тематич-
ні підгрупи досліджуваних фразеологізмів: оцінка ситуації чи окремої людини; 
форми поведінки людини; успіх, удача, щастя; невдачі; горе–біда; голод; оцінка 
краси; досягнення бажаного, результат; напрямок; знаходження на чужині; 
зміна дня і ночі (пір року, літ) тощо. Висвітлюються шляхи їх образно-мета-
форичного переосмислення і трансформації у загальні назви. 

 
Інтенсивний розвиток ономастичних досліджень упродовж останніх 

десятиріч, з одного боку, розмаїття, пізнавальна цінність, семантико-сти-
лістична специфіка власне ономастичного матеріалу, з іншого, зумовили 
необхідність всебічного і глибокого підходу до зазначеної проблематики.

Необхідність вивчення онімів як елементів усталених словесних 
комплексів виникла на певному етапі розвитку лінгвістичних знань як 
цілком закономірна потреба, оскільки тривалий час ігнорувався матеріал 
власних назв під час опису мовних картин світу та семантичних полів. 

Власні назви стали предметом дослідження ще давньоєгипетських, 
давньогрецьких та давньоримських учених. Як особливий клас слів, 
вони були виокремлені стоїками, а пізніше – в епоху Відродження, в 
нові часи (Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Лейбніц).     

Упродовж  ХІХ століття тривала дискусія щодо власної назви, було 
висловлено немало абсолютно протилежних думок, а сама проблема ви-
значення своєрідності її значення  сприймалася не стільки як лінгвістич-
на, скільки як логічна (Дж. Ст. Мілль, Х. Джозефер та ін.).  

У сучасній науці існує дві точки зору щодо питання про визначен-
ня кордонів між ономастичною та загальною лексикою: 1) межа між 
загальною та власною назвою не є абсолютною (Л.А. Булаховський,                 
В.І. Ніконов, А.А. Белецький, І.І. Ковалик та ін.); 2) ця межа є абсо-
лютною, оскільки ніяких «проміжних явищ між власною і загальною 
назвами не існує» (Ю.А. Карпенко). Звичайно, відносна межа між ними 
є. Це справедливо як для синхронного, так і для діахронного планів. Іс-
нує безліч антропонімів (особливо прізвиськ), топонімів та інших видів 
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власних назв, про які важко сказати, чи відбувся перехід у власну назву, 
чи ні, скажімо, в російській мові: Длинный, Толстый, Губастый, Сине-
глазка – про людей, високих на зріст чи повних; Семь Дорог, Ёлочки, 
Солнечная полянка – про місця, де перетинаються «сім доріг», ростуть 
«ялинки», де знаходиться «освітлена сонцем галявинка» [9, 7]  тощо.

У сучасній ономастиці продуктивним залишається вивчення структу-
ри,  семантики й функціонування онімів у складі фразеологічних одиниць.

Є очевидним, що однією з найважливіших причин функ ціонування 
ономастичного компонента у складі фразеологізмів є узагальнене зна-
чення імені. Під ономастичним компонентом розуміємо переосмислені 
власні назви (оніми) – вто ринні, видові назви, що доповнюють і уточню-
ють первинну, загаль ну й служать для розрізнення номенів одного типу. 
До них належать похідні від антропонімів, топонімів, теонімів, зоонімів 
тощо, які характеризуються специфічними національно-культурними і 
символічними нашаруваннями. 

Сьогодні можна з упевненістю сказати, що ономастика – достатньо 
розвинена галузь лінгвістичної науки. З’ясуванню етимології фразео-
логізмів з компонентами-онімами присвячено розвідки В. М. Мокієнка 
[7]. Етнокультурний аспект функціонування онімів опрацьовано у дослі-
дженнях В. В. Жайворонка [2]  і В. Хімік [14]. На діалектному матеріалі 
оніми-компоненти аналізував В. Д. Ужченко [11]. Особливості конотації 
антропонімів на позначення прізвиська людини в англійській та україн-
ській мовах досліджено у кандидатській дисертації І.Ф. Заваринської [3]. 
У зіставному аспекті цю проблему також висвітлено у працях А. Кравчук 
[5], Т. Шутковскі [15]. Розгляд польських та українських фразеологічних 
одиниць із власною назвою дає можливість А. Кравчук стверджувати, що 
групування ФО за стуктурно-семантичними моделями  спрямоване на по-
єднання національних та інтернаціональних ознак в ономастичній фра-
зеології польської і української мов, а також на експлікацію семантичної 
природи власної назви у складі фразеологічних одиниць [5]. 

 Відомо, що на основі взаємодії фразеологізму з  онімом формується 
особлива ономастична одиниця, яку можна позначити терміном фразе-
онім; остання поєднує у своїй семантиці й виражає в асоціативно-куль-
турному фоні ознаки оніма і фразеологізму [6].   

Проблематику когнiтивної ономастики розглянуто в дослідженнях 
О. Ю. Карпенко [4] і Ю. А. Фірсової [13]. Однак дослідження онімів-
складників фразеологізмів у лінгвокультурологічному аспекті лише роз-
почалися в українській науці [12].

Мета статті полягає у тому, щоб дослідити специфіку функці-
онування онімів у російських та українських прислів’ях і приказках 
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з семантикою «життєві ситуації» в лінгвокультурологічному аспекті, 
з’ясувати механізми переосмислення власної назви, її перетворення на 
загальну, визначити роль культурної інформації в цьому процесі. 

Ми не ставимо собі на меті провести контрастивний аналіз, оскільки 
це зробити дуже складно, а подекуди неможливо. Прислів’я і приказки 
переважно є безеквівалентними одиницями у фразеологічних системах 
кожної мови, хоча подекуди простежується повний (або частковий) збіг 
їх компонентного складу та семантики.

  Вивчення фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом 
дає змогу, з одного боку, простежити особливості закріплення в мові 
національно-культурних реалій, з іншого – зробити узагальнення тео-
ретичного характеру з приводу окремих не до кінця з’ясованих проблем 
фразеології та ономастики. 
 Є підстави вважати, що власні імена у фразеологізмах виконують 
символічну функцію, вони можуть позначати стереотипний образ, на-
лежний певному концептові, наприклад, Дурень. Не викликає сумніву 
той факт, що антропонім до складу фразеологічної одиниці  потрапляє 
здебільшого вже в переосмисленому вигляді. Однак у цьому разі варто 
зважати на таку заувагу В. М. Мокієнка: «Проходячи колом загальна на-
зва → власна назва → загальна назва і т. д., іменники вступають у різні 
зв’язки з іншими словами. Чим стійкіші ці зв’язки, тим ближче сполу-
чення до образного звороту» [7] .   

Термін «фразеологічна одиниця» розуміємо широко: він охоплює не 
лише ідіоми (фразеологічні зрощення й фразеологічні єдності), фразе-
ологічні сполучення, різного роду порівняльні звороти, а й прислів’я, 
приказки, прикметники, крилаті вислови, тобто всю різноманітність 
стійких відтворюваних словесних комплексів.

Однією з функцій власних імен у фразеологізмах є номінація загалом 
людини, зокрема чоловіка, жінки, дитини.  Л. Г. Скрипник, зазначаючи, 
що «покажчик сталих словесних формул з іменами людей – прислів’їв, 
приказок, приписів народного календаря, різних римованих припові-
док, якими дражнять так чи інакше названих людей, тощо нараховує 
сотні одиниць, серед яких особливою фразеотворчістю відзначаються 
імена Іван, Григорій, Петро, Семен, Хома, Ганна, Марія, Хима та ін.» [8, 
113]. У такому разі вибір імені зумовлюється структурою фразеологізму, 
тобто формальною організацією мікротексту. Явище парономазії, яке 
«полягає в навмисному зближенні в контексті паронімів і взагалі співз-
вучних слів або їхніх форм з певною стилістичною настановою» [10, 
425], часто спостерігається у фразеології. І. Франко біля ФО Андрею, 
не будьте свинею, коли вас люде величають умістив коментар: «Довгий 
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ряд прикладок прив’язаних до найпопулярніших у нас імен хресних... 
характеризує те замилуванє склáдного, дотепного слова, яким визнача-
єся наш народ. У тих прикладах декуди видно їдку сатиру (як ось зараз 
у отсій першій), декуди більше невинний жарт, та нераз не видно нічого 
крім наміру – посмішити веселу компанію коштом чийогось імени» [20, 
29]. З цим поясненням не можна не погодитися. «Одним із видів уза-
гальнення імені, наприклад, є його римоване вживання в дитячих драз-
нилках: Сергей-воробей, Гаврило – свинное рыло, Иван-болван, Мишка 
– еловая шишка, Татьяна-сметана і т. ін. У разі частого повторення такі 
асоціації, виражені римою, можуть стати постійною характеристикою 
імені...» [7, 189].

Фразеологічні одиниці з власною назвою можуть характеризувати 
ситуацію в цілому, можуть характеризувати людину в тому чи іншому 
аспекті її діяльності і таке інше.  

Серед усього ономастикону, насамперед, антропоніми виступають 
частиною історії народу, віддзеркалюють побут, світогляд, фантазії, ху-
дожню творчість народів, їх історичні контакти. На появу тих чи інших 
імен впливає соціально-економічний розвиток суспільства. Особові іме-
на мали всі люди у всі часи і у всіх цивілізаціях. При цьому майже всі 
імена людей несуть на собі яскравий відбиток відповідної епохи.

Спробуємо згрупувати зібрані нами одиниці залежно від того, яка 
ознака виступає на перший план, стає основною.

«Наше життя – це те, що ми про нього думаємо», – сказав колись Марк 
Аврелій [1, 152]. Що ми думаємо, як думаємо, надаємо оцінку тій чи іншій 
ситуації, – відбито в народній мудрості, зокрема у прислів’ях та приказках.

До першої групи належать фразеологізми, які надають оцінку ситу-
ації чи окремій людині: Улита едет – когда-то будет Федот, да не 
тот; Два сына, и оба Иваны; По Сеньке шапка, по Емельке колпак; 
Мели, Емеля – твоя неделя; На безлюдье и Фома дворянин.

Запорукою успіху у навчанні, за Арістотелем, було «наздоганяти тих, 
хто спереду, а не чекати тих, хто позаду»  [1, 563]. Але не скрізь і не за-
вжди успіх і удача супроводжують людину: Нашему Ивану нигде нет 
талану.  Відомо, що один з основних профілів антропоніму Іван в ро-
сійській і українській народних традиціях – дурень (укр. Іван ні Богу ні 
нам (про нездару, непорадного чоловіка) [20, 7]. В українських пареміях 
з образом дурників пов’язуються  ще  антропоніми Стецько, Гапа та 
інші: Стецько з печі, Стецько – на піч (уособлення дурості й нероб-
ства); Стецько з печі – торбу на плечі; Уже й Стьопа борщем хлопа 
(19); То ще була Гапа (дурна) [2, 455] тощо; в російських – Ванька, 
Агафон, Алуферий, Ананья, Аноха, Арина, Варлаха, Ерема, Максим, 
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Мартын, Митька, Пантелей (Пантюха, Пентюх), Пахом, Стеха, 
Стеша, Шура, Фома, Фока [7].

В українському фольклорі антропонім Іван може набувати форми 
Івась: Чого ся Івась не навчить, того й Іван не буде вміти  [20, 289].

Не залишилися непоміченими у прислів’ях та приказках і форми по-
ведінки людини. Узагальнений негативний образ у російських паремі-
ях пов’язується з антропонімом Ілля: В гостях Илья, а дома свинья.

Наступну групу складають фразеологізми, основне значення яких – 
успіх, удача в тій чи іншій життєвій ситуації. Поняття «щастя, удача» 
є одними з найпоширеніших у російському паремійному корпусі. Без 
сумніву, цей факт пов’язаний зі сподіваннями народу на краще майбут-
нє, вірою в добро. Тому й ставиться він до невдач, лихої долі з іронією, 
самокритикою: Доселе Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы 
попал [17, І, 50]; Як Настя, то й буде щастя   [19, 182] тощо.

Не завжди людині посміхається удача. Напасті, невдачі асоціюють-
ся у росіян як з чоловічими, так і жіночими антропонімами Макар, Ер-
мак, Касьян, Пётр, Захар, Настя, Мина, Анна, Мокей: На бедного 
Макара все шишки валятся [17, І, 42]; Доселе Макар гряды копал, а 
ныне Макар в воеводы попал  [17, І, 50]; Пожилось Ермаку – по три 
чирья на боку [17, І, 42]; Наш Касьян на что ни взглянет, все вянет 
(это имя считается немилостливым, недобрым) [17, І, 42]; Нашему 
Петру скотина не ко двору  [17, І, 42];  Горькому Кузеньке горькая и 
песенка  [17, І, 42]; По бедному Захару всякая щепа бьет [17, І, 43]; 
Пошла Настя по напастям [17, І, 43];  Кого мимо, а Мину в рыло [17, 
І,44];  Анна талана; Анна затычка банна  [17, І, 53]; У меня лакеи все 
были Мокеи; а ныне Мокею самому пришлось в лакеи  [17, І, 54] тощо. 
В українській мові серед таких антропонімів часто представлені Соло-
ха, Настя Нечипір та багато інших: Удалося, як тій Солосі [19, 192]; 
Казала Настя, як удасться! [19, 192];  Совайся, Нечипоре, по гарячій 
сковороді [19, 192]; Піди до Кракова, всюди біда однакова; підеш за 
Карпати, то треба будувати  [19, 192]. 

Фразеологізми цієї тематичної підгрупи – втілення характерної тенденції 
фразеологічного розвитку негативних характеристик, що соціально закріпи-
лися у власних назвах, як, скажімо, в антропонімі Арина. Простонародне 
ім’я Арина в деяких російських діалектах стає соціально забарвленим і пе-
ретворюється на характеристику нерозумної жінки [16, 32].

«Не можна, мабуть, інакше, як тілько горем та бідою, довести людей 
до розуму», – написав колись Пантелеймон Куліш. З цією думкою мож-
на посперечатися. 

Однак, інколи людина дійсно, потрапляючи в якусь ситуацію, 
пов’язану з горем-бідою, набуває життєвого досвіду. Так, у російських 



170

пареміях: Плохо, Терёха (Алёха), хило, Вавила [17, І, 109]; Пришли на 
Настю беды да напасти  [17, І, 110]; Кузеньку подкузьмили. Горькому 
Кузеньке – горькая и долюшка  [17, І, 110]; Взяло Фоку сзади и сбоку 
[17, І, 110]; Горюет Фома, что пуста у него сума [17, І, 110]; Флориха 
дошла до лиха [17, І, 110 ]; Придет неспориха – дойдет и Флориха 
до лиха  [17, І, С.110]; Охала Маланья, что уехала Ананья (Ананий) 
[17, І, 110] в епіцентрі такої ситуації опиняються Терёха або Алёха, 
Вавила, Кузьма (Кузенька), Фока, Маланья, Ананья (Ананий) тощо. 
Але не лише антропоніми, а й топоніми відіграють центральну роль у 
прислів’ях та приказках досліджуваної тематичної підгрупи: в україн-
ській мові – На кого біда нападе, то до Києва іде, а як біда минеться, 
то він і з Броварів вернеться  [19, 42]; Від Києва до Кракова – всюди 
біда однакова [19,  42].

Як видно з наведених прикладів, фразеологізми ввібрали у себе соці-
альну оцінку багатьох імен (Терёха, Алёха та інші), які раніше належали 
«подлому сословию» і набули семантики «дурник».Такими іменами, як 
Вавила, Кузьма, Фока, Маланья, Ананья (Ананий), Терёха, Алёха, на-
зивали, зазвичай, представників «чорної кістки». 

Певні вади у зовнішності, характері, що виявляються у якихось жит-
тєвих ситуаціях, зафіксовані у фразеологізмі Не всякому по Якову, де 
смислове навантаження припадає на антропонім  Яків.

Ситуація, в яку потрапляє голодна людина, пов’язується з антропо-
німом Федот: Голодному Федоту и река в охоту.

Як видно з наведених прикладів, той чи інший антропонім (крім Ка-
сьяна) обирається з величезного антропонімікону, насамперед, за ри-
мою до того чи іншого влучного слова, яке врівноважує паремію, а сам 
антропонім стає її образно-смисловим центром.

Не лише антропоніми стають семантично владними центрами 
прислів’їв та приказок. Таку функцію можуть виконувати і топоніми. 
Найбільше їх представлено у пареміях, які відбивають ситуації, напри-
клад, відсутності чи необхідності у чомусь: В Тулу со своим самоваром 
не ездят; недовіри: Москва слезам не верит; оцінки краси: Кто в 
Москве не бывал, тот красоты не видал; Девичья коса и в Москве 
краса; досягнення бажаного, результат: Язык до Киева доведёт; Все 
дороги ведут в Рим; Москва не сразу строилась.

Однак ситуацію напрямку відбито у пареміях, де центральними 
компонентами виступають як антропоніми, так і топоніми, наприклад: 
Ехал к Фоме, а заехал к куме; Ехал в Казань, а попал в Рязань.

Наведемо ще приклади. Так, кожна людина розуміє ситуацію, коли 
ти знаходишся далеко від дому, на чужині. Як виразити своє ставлення 
до цього, свою тугу за батьківщиною? Звісно ж, за допомогою прислів’їв 
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та приказок, обов’язковими компонентами яких будуть антропоніми або 
топоніми: Скучно Афонюшке на чужой сторонушке [17, І, 254];  И 
пензенцы в Москве свою ворону узнали  [17, І, 255];  Дон, Дон, а лучше 
дом  [17, І, 555];  Каково на дому, таково и на Дону [17, І, 555];   Ере-
ма, Ерема! Сидел бы ты дома да точил веретена [17, І, 555]; Москва 
– царство, а наша деревня – рай [17, І, 256];  Хороша Москва, да не 
дома. Наш городок – Москвы уголок [17, І, 256];  Прилетел гусь на 
Русь – погостит да улетит [17, І, 256].

Антропоніми в обох досліджуваних мовах стають стрижневими ком-
понентами цілого ряду прислів’їв та приказок, які пов’язані з народни-
ми прикметами через церковні свята. Наприклад, в українській мові: До 
Дмитра дівка хитра [19, 11]; До Дмитра дівка хитра, а після Ми-
хайла хоч за попихайла [1, 182]; Варвара мостить, Сава гвоздить, а 
Микола кріпить [19, 11]; На Петра Вериги розбиваються криги [19, 
12] і т.п.; у російській: Наварила, напекла Акулина на Петра; Пришёл 
Евсей – овсы сей; Не отсеялся до Бориса, с Бориса сам боронися, а не 
то как и на Афанаса, не поешь хлнба на Спаса; Кто сеет на Фита 
(св. Вита), тот прост бывает жита; На святого Пуда вынимай 
пчёл из-под спуда [17] тощо. Однак, досліджуючи обрану нами тему, 
такі фразеологізми можна віднести до різних тематичних підгруп. До 
прикладу, зміна дня і ночі: Варвара-краса ночь унесла; зміна літ: На-
готовить как на Маланьину свадьбу (символічна зустріч Старого і Но-
вого року);  зміна пір року: Илья-пророк лето уволок і т.ін.

Як підсумок зазначимо, що досліджувані фразеологізми можна поді-
лити на такі тематичні підгрупи: оцінка ситуації чи окремої людини; 
форми поведінки людини; успіх, удача, щастя; невдачі; горе–біда;   
голод; оцінка краси; досягнення бажаного, результат; напрямок; 
знаходження на чужині; зміна дня і ночі (пір року, літ) тощо. Тема 
не вичерпана, має широкі перспективи дослідження, оскільки таких ру-
брик можна виокремити багато. Життя яскраве і різноманітне, життєві 
ситуації можна пов’язати з багатьма темами.

Відтак, можна впевнено стверджувати, що подібність реалій і понять, 
образів і асоціацій у різних народів є причиною збігу компонентного скла-
ду багатьох досліджуваних фразеологізмів в тотожних лексичних мікро-
системах, певного ізоморфізму їхнього лексичного вираження. Цю тезу 
яскраво ілюструють й прислів’я і приказки на позначення різних життєвих 
ситуацій. Порівняльний аналіз відповідників у російській та українській 
мовах засвідчує, що оніми часто збігаються за внутрішньою формою, але, 
разом з тим, у кожного народу своя система символів. Розвиток різних ко-
нотацій спільного оніма у російській та українській фразеології свідчить 
про відмінності у сприйнятті досліджуваних образів кожним народом. 
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Прислів’я і приказки з ономастичним компонентом переважно є безек-
вівалентними, оскільки тісно пов’язані з історичними, соціальними, куль-
турними та релігійними особливостями конкретної мовної спільності, з 
ментальністю народу, характерною для нього картиною світу. 
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В статье рассматривается семантика и функционирование антропонимов 
и топонимов как стержневых компонентов в составе русских и украинских по-
словиц и поговорок с семантикой различных жизненных ситуаций. Выделены 
тематические подгруппы данных фразеологизмов: оценка ситуации или от-
дельного человека; формы поведения человека; успех; удача; счастье; неудачи; 
горе–беда; голод; оценка красоты; достижение желаемого; результат; на-
правление; пребывание на чужбине; смена дня и ночи (времён года, лет) и т.д. 
Показаны пути их образно-метафорического переосмысления и трансформа-
ции в имена нарицательные.

УДК 811.161.2’373.611’366                           Оксана Кушлик (Дрогобич)

РЕАЛІЗАЦІЯ СЛОВОТВІРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ВЕРБАЛЬНОЇ ЗОНИ БЕСТІАЛЬНИХ 

ДІЄСЛІВ-ОНОМАТОПІВ 

У статті досліджено вербальну зону словотвірної парадигми бестіальних 
дієслів сучасної української мови. Визначено її структуру, розмежовано тран-
спозиційні, мутаційні та модифікаційні деривати, схарактеризовано їхню сло-
вотвірну продуктивність, з’ясовано специфіку вербального словотворення від 
бестіальних дієслів.

Ключові слова: дієслово-ономатоп, бестіальне дієслово, вербатив, вербаль-
на зона, словотвірна парадигма, словотворчий формант.

Мова, як і усі явища об’єктивної дійсності, постійно розвивається, по-
повнюючи свій лексичний склад. Одним з джерел появи нових лексич-
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них одиниць є словотворення на базі власних ресурсів. Використання 
внутрішніх можливостей мови для потреб словотвору зумовлює певні 
закономірності, що пов’язані з участю лексико-граматичних розрядів слів 
у словотвірних процесах. Основні частини мови (іменник, прикметник, 
дієслово, прислівник), а також й інші класи слів слугують потенційним 
будівельним матеріалом, детермінуючи виникнення вторинної одиниці.  

Дієслова, як і будь-які інші частини мови, за походженням поділяють 
на первинні, або непохідні, і вторинні, або похідні. Первинні «не похо-
дять від основ інших частин мови, не мають співвідносного, первинного 
для них слова» [4, 219]. До вторинних належать дієслова, у яких про-
стежено  генетичний зв’язок з іншими класами мовних одиниць – імен-
никами, прикметниками, займенниками, числівниками, вигуками тощо. 

Помітне місце серед похідних української мови посідає відзвуконас-
лідувальна лексика, що об’єднує автохтонні  слова, утворені від звуко-
наслідувань за наявними в мові моделями та за допомогою відповідних 
словотворчих засобів. Лінгвістичні розвідки останніх десятиліть свідчать 
про зацікавлення науковців проблемами звуконаслідувальних слів, або 
ономатопів, загалом та відзвуконаслідувань зокрема. Так, Л.Мацько на 
текстах художнього та публіцистичного стилів української літературної 
мови розглянула українські ономатопи як одну з груп інтер’єктивів [14].  
І.Багмут дослідила  лексико-семантичне поле звуконайменувань сучасної 
української мови в семантичному, структурному та парадигматичному 
аспектах [2]. І.Гаценко, зіставляючи фонетичну структуру, семантичні 
ознаки, словотвір звуконаслідувальних слів, установила типологічні осо-
бливості їх в українській, російській та англійській мовах [7]. Проблемам 
моделювання звуконаслідувальної лексики українських говорів Карпат, 
зокрема функціонуванню моделей ономатопів, визначенню їхньої семан-
тичної, фонетичної та ономатопоетичної структури, словотвірного потен-
ціалу і вживанню відономатопоетичних дієслівних та іменних моделей 
присвятила свої наукові дослідження Ю.Юсип-Якимович [19; 20]. 

Відзвуконаслідувальні дієслова, що стали об’єктом пропонованої на-
укової розвідки, теж частково досліджені в сучасній українській мові. 
Так, Є.Карпіловська встановила способи формального і семантичного 
впорядкування дієслів у словотвірному гнізді, розробила методику авто-
матизованого конструювання комплексів дієслів, пов’язаних відношен-
ням безпосередньої формальної похідності [13]. Т.Возний виокремив 
словотвірні моделі дієслів, мотивованих вигуками і звуконаслідуваль-
ними словами [5; 6]. О.Бабакова окреслила своєрідність лексико-семан-
тичної структури безпрефіксних дієслів звучання та  їх метафоричного 
функціонування [1].
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Для дослідження словотвірного потенціалу слів того чи того лекси-
ко-граматичного класу в мовознавстві використовують словотвірну па-
радигму, яку визначають як  комплексну системоутворювальну одини-
цю, що являє собою «особливу мікросистему дериватів одного ступеня 
творення, об’єднаних тотожністю твірної основи і протиставлених сло-
вотворчими форманати» [3, 29]. В україністиці на основі аналізу струк-
тури й семантики словотвірних парадигм уже проаналізовано дерива-
ційний потенціал прикметників [10], іменників [3], окремих лексико-се-
мантичних груп  дієслів [11; 15]. Похідні дієслова сучасної української 
мови як вершини словотвірних парадигм ще не були предметом аналізу, 
що і зумовило актуальність нашого дослідження. 

За ступенем семантичного наповнення дієслова-ономатопи належать 
до абсолютивних, тобто таких, що є «самодостатніми для вираження 
свого змісту й не відкривають обов’язкових правобічних позицій для за-
повнення їх словами-конкретизаторами» [12, 5]. Тому для них характер-
на факультативна сполучуваність, відсутність обов’язкових поширюва-
чів, що певною мірою послаблює їхню словотвірну активність. 

Дієслова-ономатопи об’єднані значенням «видавати або створюва-
ти звуки». Відповідно до типу діяча, тобто того, хто видає або створює 
звуки, їх поділяють на три основні групи: 1) гомональні, або дієслова 
на позначення звуків, що видає людина; 2) бестіальні, або дієслова, що 
позначають звуки, які видають тварини, птахи, комахи, плазуни тощо; 
3) предметні, або дієслова, що позначають звуки, утворювані за допо-
могою предметів [1, 5]. 

Деривати, утворені від бестіальних дієслів-ономатопів, належать 
до трьох дериваційних зон – субстантивної,  вербальної та ад’єктивної, 
структура кожної з яких представлена різними типами похідних: тран-
спозиційними, модифікаційними й мутаційними. 

Мета нашого дослідження – виявити словотвірну спроможність вер-
бальної зони словотвірної парадигми бестіальних дієслів-ономатопів. 

Особливістю бестіальних дієслів як вершини словотвірної парадиг-
ми є те, що дії, які вони виражають, а саме мимовільні чи активно ство-
рювані кимось звуки, не можуть бути спрямовані до своєї внутрішньої 
межі. Тому бестіальні дієслова є неграничними, неспіввідносними за 
видовою ознакою, тобто одновидовими дієсловами недоконаного виду. 
Похідні, утворювані від них, становлять систему одновидових дієслів як 
доконаного, так і недоконаного виду.

Вербальна зона представлена темпоральними, квантитативними та 
результативними модифікаціями бестіальних дієслів.  

Темпоральні модифікації дії  як виразники   певного часового про-
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міжку – початку, кінця чи розгортання – виражають дієслова зі слово-
твірним значенням «починати виконувати дію», «виконувати внутріш-
ньо необмежену, тривалу дію», «виконувати дію окресленої тривалос-
ті», «завершувати виконання дії».

Найбільш поширеними є вербативи з префіксом за- як виразником 
початкової стадії появи відповідних звуків, пор.: забекати, заворко-
тати, загавкати, загарчати, закахкати, заквакати, заквилити, за-
квоктати, заклекотати, закудкудакати, закумкати, замекати, за-
нявкати, заскрекотати  тощо,  напр.: Заскрекотала на осиці сорока 
(Ю.Мушкетик);  З хати притьмом вимчав кіт, скочив на похилений тин, 
вигнув спину, зашипів, а тоді занявкав (Ю.Мушкетик). Варто відзначи-
ти, що практично всі бестіальні дієслова утворюють похідні з форман-
том за- зі згаданим словотвірним значенням.

Виразником внутрішньо необмеженого, тривалого  звукового вияву 
кого-небудь є префікс по-: поворкотати, погавкати, погарчати, по-
квакати, поквилити, покигикати, покудкудакати, покукати, покукурі-
кати, покрюкати, покрякати, помекати, помуркотати, помуркотіти, 
потуркати, потьохкати тощо. Дієслова з префіксом  по-, або делімі-
тативні дієслова, на думку Т.Чубань, можуть передавати два ступені 
обмеженої тривалості: актуалізований (проміжок часу кількісно дифе-
ренційований за допомогою спеціальних лексичних або морфологічних 
засобів), напр.:  Погарчало десь в очереті хвилину-другу, і заспокоїлося 
все (Ю.Мушкетик) і неактуалізований  (проміжок часу не передбачає 
конкретизації обмеженої тривалості дії) [18, 433], напр.: Чайка кружляє 
над поруйнованим гніздовиськом, покигиче тут, одлетить у далину й 
вертається знову (Ю.Мушкетик).

Точно окреслену тривалість звукового вияву, тобто такого, що вклада-
ється в певні часові межі, виражає  префікс про-, пор.: пробекати, прогав-
кати, прогарчати, проворкотати, продзижчати, проквакати, прокукати, 
прокукурікати, прокурликати, промекати, промукати, промуркотати, 
пронявкати тощо. Особливістю дієслів з тривало-обмежувальним, або 
пердуративним, значенням є те, що вони обов’язково супроводжують-
ся конкретизаторами тривалості дій, процесів, станів, вираженими імен-
никами на позначення одиниць виміру часу (хвилина, година, день, ніч, 
доба, тиждень, місяць, рік тощо), прислівниками (довго, немало, чима-
ло), числівниково-іменниковими сполуками [4, 237], напр.: Прокукурікав, 
сидячи на задку останнього воза, як на сідалі, півень-царик не одне літо 
(Ю.Мушкетик).

Припинення тривалих дій, пов’язаних з видаванням певних звуків, 
передають форманти пере-,  від-. Більш уживаним є префікс пере-, який 
вказує просто на припинення вияву певного звуку, пор.: перегавкати, 
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переквоктати, пересокотати, напр.: Перегавкали уже собаки у сусід-
ніх дворах (Ю.Мушкетик). Префікс від-, указуючи на припинення дії 
через її вичерпаність, може приєднуватися до дієслів звучання лише 
тоді, коли йдеться про припинення існування живої істоти, яка видавала 
або створювали відповідні звуки, пор.: відскрекотати, відскрекотіти, 
відстрекотіти, відсюрчати, відтьохкати, відцвіркати, відщебета-
ти, напр.: Відсюрчали в травах коники, відтьохкали у вибалку солов’ї 
(Ю.Мушкетик). 

Традиційно групу дієслів, яка виражає квантитативні модифікації дії, 
поділяють на три підгрупи – зі значенням кратності вияву дії, ступеня 
вияву предикативної ознаки та участі у виконанні дії багатьох суб’єктів 
[4, 238 – 241]. Деякі із названих значень передають і деривати вербальної 
зони бестіальних дієслів. Вони утворені за допомогою трьох способів: 
префіксації, суфіксації та конфіксації. І лише  поодинокі девербативи 
постали внаслідок префіксально-суфіксально-постфіксального способу.

Перша підгрупа репрезентує дієслівні роди, що виражають одно-
кратні і багатократні дії.

Словотвірне значення «виконати дію один раз» реалізують дієслова до-
конаного виду, утворені суфіксальним способом – за допомогою   форманта      
-ну-. До цього словотвірного значення додається здебільшого  відтінок рап-
товості, пор.: воркнути, гавкнути, гаркнути, ґеґнути, дзявкнути, каркнути, 
квакнути, кигикнути, крякнути, кувікнути, кукнути, мекнути, мекекнути, 
мукнути, муркнути, нявкнути, пискнути, підпадьомкнути, підпідьомкну-
ти, пугукнути, ревнути, рохнути, рявкнути, сюркнути, тьохнути, форкну-
ти, хававкнути, хрокнути, хрякнути,  цвірінькнути, цівкнути, щебетнути 
тощо, напр.: Пискнула десь у клітці канарка й затихла (Ю.Мушкетик); Он 
десь цівкнула синиця, застукотів об кору дятел...(Вас. Шевчук). Лише три 
відбестіальних дієслова мають формант -ону-, що виражає те ж значення, 
але з відтінком інтенсивності, пор.: гарконути, ревонути, цвірконути.

Девербативи зі словотвірним значенням «виконати дію багато разів» бу-
вають доконаного і недоконаного виду. Виразниками цього значення у дієс-
ловах доконаного виду є власне український префікс попо-, пор.: попоревіти,  
попоцокати (напр.:   синиця по підвіконню, зібрала крихти хліба і  полетіла), 
а в дієсловах недоконаного виду – конфікс по- ... -ува, пор.: поворкувати, 
погавкувати, покректувати, покрякувати, попискувати, попугукували, по-
тьохкувати, поцвіркувати (напр.:  Вони [курти – О.К.] не лементували, а ко-
ротко, хрипко погавкували, норовили стрибнути на груди (Ю.Мушкетик)). 
Дієслова із зазначеними формантами, на думку мовознавців, стилістично 
марковані і вживані лише в розмовному мовленні [17, 129]. 

До другої підгрупи квантитативних модифікаторів значення, як відо-
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мо, належать дієслова, які вказують на достатній, недостатній та над-
мірний ступені інтенсивності.

Зі словотвірним значенням «виконувати дію час від часу і достат-
ньо інтенсивно» (дієслівний рід зі значенням достатньої інтенсивнос-
ті) вживаються девербативи недоконаного виду, утворені за допомогою 
конфікса ви- … -ува- – з додатковим семантичним  відтінком «старанно, 
ретельно», пор.: витьохкувати, напр.: Шуміли млинові колеса на греблі, 
витьохкував у березі соловей, і десь співали дівчата (Ю.Мушкетик).

На недостатню інтенсивність звуковияву вказують девербативи  не-
доконаного виду, що постали за допомогою конфікса під- … -ува-, пор.: 
підгавкувати, підтьохкувати, напр.: Свиридон стогнав частіше, голо-
сніше, і серце Мушки [собаки – О.К.] стискалося од болю, вона жалісно 
підгавкувала (Ю.Яновський). Дієслова з конфіксом під- … -ува- в укра-
їнській мові виражають значення «злегка, не в повну силу здійснювати 
дію, супроводжуючи нею іншу дію» та «час від часу і не дуже інтенсив-
но здійснювати дію, названу твірним дієсловом» [8, 312], які розмеж-
увати допомагає лише контекст.

Словотвірне значення «дуже інтенсивного звуковияву або його вичерп-
ності» [9, 105] виражають девербативи  із конфіксом роз- … -ся, пор.: роз-
гавкатися, роздзижчатися, розкаркатися, розквакатися, розквилитися, 
розклекотатися, розкрукатися, розкудкудакатися, розмуркотатися, роз-
сокотатися, розтуркатися, розтуркотітися, розтьохкатися, розщебе-
татися, напр.: Спочатку козак вирішив посидіти якийсь час в оцьому до-
зорі, але над головою розкаркалося вороння (Ю.Мушкетик); Оглух, занімів 
ураз, дарма Іван Каламар щось мугикав під ніс, дарма надворі розщебе-
талася пташня гомоном весняної сонячної днини (І.Чендей).

Префіксально-суфіксально-постфіксальним способом утверені дієс-
лова недоконаного виду перегавкуватися, перетьохкуватися, перефор-
куватися на позначення дії, що виконується між кількома учасниками, 
які перебувають у різних місцях, напр.: У долині за річкою перефорку-
валися коні (Ю.Мушкетик). Ці девербативи репрезентують групу із роз-
подільним, або дистрибутивним, словотвірним значенням.

На звуковияв, що зафіксований у багатьох місцях, також указує  ма-
лопродуктивний формант об-, що приєднується до основи бестіально-
го дієслова недоконаного виду, пор.: обпугукати та обсокотати, напр.: 
Його [Митрофана – О.К.] долю обпугукали пугачі (Ю.Мушкетик).

Результативну модифікацію бестіальних дієслів у вербальній зоні 
передають одновидові дієслова доконаного виду. Активним словотвор-
чим формантом тут є префікс на-, який реалізує два словотвірних зна-
чення, зокрема: «довго, з кумулятивною (накопичувальною)  метою [9, 
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105] виконувати дію», пор.: надзижчати, наскрекотати, нащебетати, 
пор.: У нього [Долі – О.К.] був лише чарівний голос, який йому дістався в 
спадщину від батька-матері, від солов’їв чорнуських, що наспівали, на-
щебетали їм жагу кохання (Вас. Шевчук) та «зустріти когось викону-
ваною дією», пор.: нагавкати, нагарчати, напр.: –  Ой-ой-ой! – жалібно 
заскиглив він [собака – О.К.], коли старечий ватаг Богдан Холод опере-
зав його посохом по спині. Оце так нагавкав! (О. Довженко). Девербати-
ви накаркати, накрюкати, накрякати розвинули переносне словотвір-
не значення «говорячи (каркаючи), накликати лихо, неприємність». У 
такому разі є підстави кваліфікувати його як  модифікаційно-мутаційне, 
оскільки в змісті поданих дериватів відбулося семантичне зрушення, 
яке зумовило появу нового лексичного значення. 

Іншим словотворчим формантом, який виражає словотвірне значен-
ня «виконуючи щось досконаліше і довше, змусити суперника припини-
ти виконувати цю ж дію», є префікс пере-, що зафіксований в поодино-
ких девербативах, пор.: перетьохкати, напр.: Соловейко у нашому саду 
таки перетьохкав того, що у пришкільному саду виводить свої арії.

Отже, похідні одиниці вербальної зони бестіальних дієслів-ономато-
пів реалізують широкий спектр словотвірних модифікаційних значень, 
одні з яких поєднані з граматичним значенням доконаного виду, інші 
не змінюють видової характеристики твірної дієслівної основи.  Тем-
поральні модифікації, представлені словотвірними значеннями:  «почи-
нати виконувати дію», «виконувати нетривалу дію»», «виконувати дію 
окресленої тривалості», «завершувати виконання дії»; квантитатив-
ні модифікації репрезентовані значеннями: «виконати дію один раз», 
«виконати дію багато разів», «виконувати дію час від часу і достатньо 
інтенсивно», «виконувати дію недостатньо інтенсивно», «дуже інтен-
сивна дія або вичерпність інтенсивно виконуваної дії»; модифікації 
результативного характеру виражають словотвірні значення: «довго, 
з кумулятивною (накопичувальною)  метою виконувати дію»; «зустрі-
ти когось виконуваною дією», «виконуючи щось досконаліше і довше, 
змусити суперника припинити виконувати цю ж дію». Найвищу слово-
твірну активність виявляють девербативи із темпоральними значеннями 
«починати виконувати дію», «виконувати внутрішньо необмежену, три-
валу дію»  і квантитативним значенням «виконати дію один раз».

Здатність виражати ті чи ті модифікації зумовлюють набір словотвор-
чих засобів. За кількістю різних формантів вирізняється група дієслів 
квантитативної модифікації дії. Ці девербативи утворені здебільшого за 
допомогою суфіксації, префіксації та конфіксації. Похідні темпоральної 
та результативної модифікації постали лише внаслідок префіксації.
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УДК 811.161.2’373.22                                                 Ольга Лужецька (Тернопіль)

МІКРОТОПОНІМИ СКЛАДЕНОЇ СТРУКТУРИ 
БЕРЕЖАНЩИНИ ТА ПІДГАЄЧЧИНИ

У статті проаналізовано близько 500 дво- та багатокомпонентних мікро-
топонімів складеної структури Бережанщини і Підгаєччини з метою виявлен-
ня структурно-словотвірних особливостей назв місцевих мікрооб’єктів та 
встановлення продуктивності конкретних структурно-словотвірних моделей 
і їх формантів на досліджуваній нами території.

Ключові слова: мікротопонім, атрибут, прийменникові конструкції, оро-
графічний термін, денотат.

Бережанський та Підгаєцький райони розташовані на заході Терно-
пільщини, в мальовничій долині річки Золота Липа. Обидва райони є 
складовою частиною історико-географічного регіону України – Опілля. 
Мікротопонімікон цієї, як і багатьох інших територій України досі не 
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лише не досліджений, але й не зібраний у повному обсязі. У той же час 
цей пропріальний матеріал містить у собі дуже цінні дані з історії та 
культури народу, однак протягом уже багатьох десятиліть зазнав і про-
довжує зазнавати значних кількісних і якісних втрат. 

На сьогоднішній день відносно грунтовно досліджено мікротопо-
німікон лише окремих регіонів України, зокрема Західного Поділля 
(Н.Лісняк), Чернівецької області (І.Чеховський), Сколівщини (Н.Сокіл), 
Рівненщини (Я.Пура), басейну річки Ужа на Закарпатті (В.Баньої), пів-
ночі Львівської області (О.Проць), Чернігівсько-Сумського Полісся 
(Є.Черепанова), Підгір’я (О.Михальчук) та ін. 

Вивчення мікротопонімії Опілля передбачає лексико-семантичний та 
словотвірний аналіз власних назв місцевих мікрооб’єктів, щоб, спира-
ючись на них, виявити структурно-словотвірні особливості мікротопо-
німів та встановити продуктивність конкретних структурно-словотвір-
них моделей і їх формантів на певній території. Досліджуючи зібраний 
нами онімний фактаж, тобто анойконіми цієї місцевості у простій та 
складеній формах, виділяємо прості (монолексемні), складні та складені 
найменування, а також  прийменникові сполуки. Кожен із зазначених 
варіантів назв має відповідні моделі. 

Предметом нинішньої розвідки ми обрали близько 500 дво- та ба-
гатокомпонентних мікротопонімів складеної структури Бережанщини і 
Підгаєччини. 

Складені назви вживаються  в різних класах власних географічних 
найменувань, але найчастіше у мікротопонімії. Власне мікротопонімам 
притаманні багатокомпонентні описові структури, що, з одного боку, 
вирізняє їх з-поміж інших онімних класів, а, з іншого боку, утотожнює 
їх із загальними найменуваннями. За допомогою таких описових фор-
мацій чіткіше іменується певний об’єкт на  місцевості.

Свого ж часу польський мовознавець С. Роспонд у класифікації 
слов’янських топонімів за структурно-граматичними ознаками виокре-
мив назви-словосполучення (zestawienia syntaktyczne) разом зі складни-
ми (złozenia, zrosty), об’єднуючи їх у «композиційні» [6, 49]. Такі струк-
тури розглядав також В. Никонов, прагнучи з’ясувати співвідношення 
компонентів у складених назвах і в словосполученнях [4, 91]. Деякі не-
точності у класифікації В. Роспонда зауважив Ю. Карпенко, зазначаючи, 
що словосполучення (Велике Поле)  може розвиватися не лише шляхом 
лексикалізації, тобто злиття його компонентів (Великопілля), але й шля-
хом еліптизації одного з них (Велике або Поле) [2, 346]. З огляду на це 
топоніми-словосполучення варто розглядати як окремий тип номінації. 

Мікротопоніми складеної структури ми поділяємо на дво- та багато-
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компонентні. Вони запрезентовані 1) дволексемними сполуками та 2)
прийменниковими конструкціями, у межах яких виділяємо ще окремі 
підгрупи.

1) Виникнення складених словосполук пояснюється тим, що у ба-
гатьох випадках проста (однослівна) назва не була достатньою для ви-
черпного окреслення певного об’єкту, тому, поруч з однослівними на-
йменуваннями, вживаються також складені назви.  На думку М. Кор-
сакової, у складених найменуваннях, географічні терміни виражають 
основне лексичне значення денотата по відношенню до прикметників, 
чи інших частин мови, які виконують атрибутивну функцію [3, 64].

Складені словосполуки досліджуваного регіону поділяємо на  дві 
групи: першу ілюструють назви, що складаються з прикметника та 
іменника, а другу  – числівник + іменник.

У межах мікротопонімів  першої моделі виділяємо наступні  підгрупи:
а) мікротопоніми, атрибутом яких є якісний прикметник (супровід-

ний компонент) + географічний термін (опорний компонент): п. Біла До-
рога (Гнвч., Брж.), п. Весела Долина (Глгч., Брж.),  в. Свята Гора (Юст., 
Пдг.) тощо; 

б) мікротопоніми, атрибутом яких є відносний прикметник (супро-
відний компонент) + географічний термін (опорний компонент): п. Вов-
ча Долина (Стрг., Брж.), ч.с. Воронячий Кінец (Мрн., Пдг.) та ін.; 

в) мікротопоніми, атрибутом яких є присвійний прикметник (супро-
відний компонент) + географічний термін (опорний компонент): п. Ба-
сова Гора (Глгч., Пдг.), п. Мачрошина Долина (Глгч., Пдг.) та ін.;  

г) мікротопоніми, атрибутом яких є присвійно-відносний прикмет-
ник (супровідний компонент) + географічний термін (опорний ком-
понент): п. Дуброва Надрічнянска (Нрч., Брж.), п. Пліхівскі Загороди 
(Плхв., Брж.) тощо.  

Атрибути за семантикою також можуть бути поділені на окремі під-
групи. Так, якісні прикметники вказують на розмір, форму, зовнішній 
вигляд мікрореалії, час виникнення або давність існування, місцезна-
ходження, іншу якісну його характеристику і т. д. Сюди відносимо такі 
назви дрібних об’єктів: п. Біла Глина (Влщ., Брж.), горб Біла Гора (Гтск., 
Пдг.; Кт., Пдг.), дол. Глибока Дебра (Дмн., Брж.),  п. Гори Горішні (Ргч., 
Брж.),  п. Кути Дальні (Нржв., Брж.), в. Малий Бік (Глгч., Пдг.), п. Малий 
Гай (Слв., Брж.), в. Старе Біще (Бщ., Брж.), вул./площа Хитрий Ринок 
(Пдв., Брж.), балка Широка Дебра (Ргч., Брж.) та ін., усього – 98 мікро-
топонімних одиниць. 

Якщо атрибут виражений відносним прикметником, то вони виража-
ють релятивно-присвійне значення: п. Вовча Долина (Стрг., Брж.), ч.с. 
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Воронячий Кінец (Мрн., Пдг.), ліс Дзвіничий Рів (Трст., Брж.), в. Коби-
лячий Кут (Влц., Брж.), п. Фігурна Долина (Нрв., Брж.), ліс/пас. Чернеча 
Гора (Плхв., Брж.), усього – 18 найменувань.

Коли атрибут виражений присвійним прикметником, то таких мікро-
топонімів значно більше, ніж у попередній групі і вони оформлені по-
сесивно-релятивними формантами -ів (-ов-а, -ов-е), -ин (-а), -ськ тощо. 
Вони мотивовані насамперед християнськими іменами різної структу-
ри, значно рідше слов’янськими  відкомпозитними іменами, а також 
давніми слов’янськими автохтонними відапелятивними іменами, тотож-
ними з пізнішими прізвиськами та прізвищами: ліс Бабина Гора (Нржв., 
Брж.), п. Буракова Долина (Блкр., Пдг.), п. Войтосів Рів (Крн.,Брж.; Крп., 
Брж.), лісок Волекшині Корчі (Влхв., Брж.), в. Оринин Жолоб (Слв., 
Брж.),  рів Проців Рів (Урм., Брж.), п. Романова Долина (Ргч., Брж.), п. 
Томкове Поле (Ргч., Брж.), пас. Шандаришин Горб (Урм., Брж.), п. Юр-
кова Долина (Блкр., Пдг.), п. Юркова Лінія (Ргч., Брж.), усього – 119 назв  
місцевих дрібних об’єктів. 

До відантропонімних, а не  до відапелятивних ми зараховуємо та-
кож і назви: п. Бабина Гора, ліс Ксьондзів Ліс і под. Як зазначає Д. Буч-
ко, такі лексеми однозначно виконують  в процесі комунікації функцію 
антропонімів [1, 20]. Подібне можна сказати і про назви Бабина Гора, 
Ксьондзів Ліс  тощо.

Окрему підгрупу творять мікротопоніми, у яких атрибути, які  по-
ходять від ойконімів, виражають присвійно-релятивне значення. Супро-
відні компоненти, твірними основами яких є ойконіми, свідчать про те, 
що номінований об’єкт знаходиться біля цього поселення або ж нале-
жить мешканцям того села. До цієї категорії належать наступні дерива-
ти: п. Дуброва Надрічнянска (Нрч., Брж.), ліс Дукачівскі Сосни (Урм., 
Брж.), в. Шумлянский Конец (Слв.), загалом  – 15 назв.

Першим компонентом складених назв можуть виступати також і по-
рядкові числівники, які вказують на порядковий номер мікрооб’єкта. 
Нами виявлено лише одну сполуку такого типу: п. П’ята Секція (Кт., 
Пдг.) тощо. Виникнення таких формацій зумовлене насамперед потре-
бою номінувати кілька однотипних об’єктів, що знаходилися близько 
один від одного, тому атрибути у цьому випадку виконують розрізню-
вальну функцію. 

Аналіз складених назв, атрибутами яких є прикметники та числів-
ники,  виявив, що на теренах досліджуваного регіону вони формують 
порівняно велику групу анойконімів. Часто атрибути назв мікрореалій 
творять протиставлення: Великий – Малий, Горішний - Долішний тощо,  
а самі денотати розташовані в межах одного і того ж кадастру. Однак до-
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мінуючу позицію займає проста форма вираження, що можна пояснити 
зростаючою тенденцією до універбізації, та потреба необхідної дифе-
ренціації спричиняє креацію і функціонування складених найменувань.

2) Характерною ознакою анойконімів різних регіонів України є зна-
чний відсоток у них прийменникових формацій. Не становить винят-
ку і досліджуваний нами регіон. Прийменникові конструкції на Опіллі 
займають особливу нішу в мікротопоніміконі, бо сприяють урізнома-
нітненню структурних засобів для більш детальної ідентифікації пев-
них мікрореалій.  Такі назви виконують насамперед локативні функції, 
а саме вказують на просторове розміщення мікротериторії. Як вважає 
Д. Бучко, ці конструкції вказують на локалізацію «безіменних» de facto 
об’єктів стосовно примітних і загальновідомих у певній  місцевості 
об’єктів [1, 20]. Прийменникова конструкція є по суті назвою-орієнти-
ром, а не de facto прямою назвою відповідного географічного об’єкта. 
Функцію ж власного найменування виконує вказівка локалізації цього 
безіменного предмета, наприклад: пас. Під Ліском, пас. В Рові, ч. с. На 
Млинах і под. Виявлені нами прийменникові структури поділяємо на: 
а) власне прийменникові конструкції;  б) номінативно-прийменникові 
конструкції.

У межах власне прийменникових конструкцій вирізняємо двоком-
понентні назви, що складаються з одного прийменника та іменника, 
де домінуючу роль відіграє власне прийменник, оскільки він виконує 
своєрідну просторову функцію. Номінація об’єкта здійснюється через 
відповідний орієнтир на конкретну реалію за допомогою прийменників 
за, поза, під, попід, на: п. За Бригадов, в. Попід Гору,  п. Під Грабиною, 
в. На Долину і под.

Прийменник за у мікротопонімах  вказує, що означуваний об’єкт 
знаходиться за іншим примітним об’єктом стосовно номінатора. Ана-
лізовані назви є двокомпонентними, де головним орієнтиром виступає 
географічний термін для окреслення рельєфу, рослинного покриву, про-
мислів і ремесел, одиниць виміру площі: п. За Березником (Ркшн., Брж.), 
п. За Гайом (Ркшн., Брж.), п. За Горбом (Юст., Пдг.), п. За Рудкою (Юст., 
Пдг.), п. За Садом (Нрв., Брж.), п. За Селом (Слв., Брж.), п. За Ставом 
(Урм., Брж.), п. За Тополев (Ркшн., Брж.), п. За Фермов (Ндрч., Брж.),  п. 
За Хрестом (Ркшн., Брж.; Ргч., Брж.), п. За Церквов (Жкв., Брж.; Ндрч., 
Брж.;  Плхв., Брж.; Ркшн., Брж.),  усього - 56 назв. Від інших власних 
назв прийменникові конструкції творяться значно рідше. Отже, виявле-
ні нами мікротопоніми у поєднанні з прийменником за творять синтак-
сичні конструкції здебільшого на означення полів. У ролі мотиваторів 
таких формацій домінують назви орографічних об’єктів. 
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Прийменник під (попід) вказує на те, що номінована мікрореалія 
розташована стосовно номінатора  перед іншим географічним об’єктом 
або нижче від нього, а назви вказують на рельєф, рослинний покрив, 
промисли і ремесла,  форми об’єкта: пас. Під Бучинов (Плхв., Брж.), п. 
Під Вівсям (Юст., Пдг.), Попід Гору (Стрг., Брж.), п. Під Липами (Ргч., 
Брж.), пас. Під Роговчинов (Ст. Мст., Пдг.), загалом близько 20 одиниць. 

Мікротопоніми з прийменником на детермінують місцевість, на якій 
розташований означуваний об’єкт [5, 50]. Як правило, такі прийменнико-
ві сполуки мотивуються термінами на позначення рельєфу, рослинного 
покриву, форми об’єкта. Сюди зараховуємо наступні найменування: п. На 
Болоті (Плхв., Брж.), ч.с. На Куті (Блкр., Пдг.; Ст. Мст., Пдг.), балка На 
Лазах (Гтск., Пдг.), пас. На Лінії (Мчщв., Брж.), п. На Ставку (Стрг., Брж.), 
п. На Травці (Плхв., Брж.;  Ркшн., Брж.),  п. На Хомі (Слв., Брж.), ч. с. На 
Хутір (Влщ., Брж.) та ін.  Назви з прийменником на доволі  продуктивні 
в мікротопонімії досліджуваної місцевості і презентовані 34 одиницями.

Мікротопоніми з прийменником в(у) вживаються, зазвичай, для 
окреслення рельєфу та рослинного покриву. На обсервованому терені 
нами зафіксовано 24 найменування дрібних об’єктів. До цієї групи від-
носимо: п. В Березі (Плхв., Брж.), пас. В Гаю (Урм., Брж.), пас. В Долин-
ці (Урм., Брж.),  п. В Дубах (Ндржв., Брж.), пас. В Лісі (Стрг., Брж.), пас. 
В Порубі (Урм., Брж.), пас. В Рові (Урм., Брж.) та ін.

Мікротопоніми з прийменником над (понад) вказують на те, що зга-
даний об’єкт розміщений вище від іншого. З його допомогою утворено 
небагато назв, переважно орографічного та гідрографічного походжен-
ня.: п. Над Базаром (Плхв.), п. Над Гайом (Ркшн.), ліс Над Копійовским 
(Слв.), п. Над Ріков (Ндрч.), в. Понад Ріку (Дврц.), п. Над Ставом (Ндрч.) 
тощо. Загалом на досліджуваній території виявлено всього 12 дериватів. 

Мікротопоніми з прийменником коло (біля) характеризують розта-
шування номінованого об’єкта стосовно іншого. На території досліджу-
ваної місцевості такі назви представлені значною кількістю прикладів: 
п./пас. Біля Автостанції (Юст., Пдг.),  ч. с. Коло Броньки (Урм., Брж.),  в. 
Біля Колодязя (Слц., Пдг.), п. Біля Ліса (Юст., Пдг.), пас. Коло Маринки 
(Блкр., Пдг.), пас. Коло Ріки (Стрг., Брж.), в’їзд/виїзд Коло Хреста (Урм., 
Брж.), в. Коло Хреста (Брнв., Брж.)  тощо, усього 42 одиниці.

Отже, на території нами виявлено та зафіксовано близько 200 мі-
кротопонімних одиниць у формі власне прийменникових конструкцій. 
Досліджуваний регіон представлено найбільше мікротопонімімами з 
прийменниками за, під, на, коло (біля), що найчіткіше описує місцезна-
ходження відповідного дрібного об’єкта в просторі. 

б) Номінативно-прийменникові конструкції характеризуються тим, 
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що крім одного чи кількох прийменників у їхній склад входять цілі син-
таксичні конструкції з метою чіткішої конкретизації обєкта. Для Опілля 
такі найменування, як правило, не притаманні й презентуються неба-
гатьма прикладами. Мікротопоніми цієї місцевості виражені такими кон-
струкціями: 1) іменник + прийменник + іменник: п. Поле За Паламаром 
(Ргч., Брж.), п. Поле За Парком (Курн., Брж.), п. Поле За Саксоном (Курн., 
Брж.),  п. Поле За Хрестом (Ргч., Брж.), п. Поле Під Грушков (Курн., Брж.),  
п. Поле Під Липами (Ргч., Брж.) тощо; 2) іменник + прикметник + імен-
ник: цв. Цвинтар Січових Стрільців (Псхв., Брж.) та ін.; 3) прийменник + 
прикметник + іменник: п. Біля Тракторної Бригади (Юст., Пдг.), п. До Гли-
бокої Долини (Юст., Пдг.), ч.с. Під Високим Берегом (Глгч., Пдг.) тощо.

Найтиповішою для мікротопонімікону Бережанщини та Підгаєччи-
ни  (Південно-Західного  Опілля) є формація іменник + прийменник + 
іменник, на зразок:   п. Поле Коло Анни (Курн., Брж.), п. Поле Коло Дуба 
(Курн., Брж.) та ін., коли для локалізації конкретної реалії використову-
ється назва іншої важливої для номінатора території. Інші словосполу-
чення становлять поодинокі випадки в мікротопонімії зазначеного ре-
гіону. Аналізовані конструкції номінують насамперед поля, пасовища, 
зрідка інші мікрооб’єкти.  В цілому такі багаточленні назви мало вжива-
ються на теренах цього краю. Нами зафіксовано лише 45 найменувань.

Аналіз мікротопонімів складеної структури досліджуваного регіону 
показав, що на цій території дво- та багатокомпонентні сполуки посіда-
ють вагоме місце серед усіх виявлених тут мікротопопонімів. Така зна-
чна кількість пояснюється бажанням номінаторів максимально точно ви-
значити приналежність чи локалізацію конкретної ділянки землі. Щодо 
дериватів прийменникового походження, то найбільше мікротопонімів 
ужито з прийменниками за, на, коло, які найточніше характеризують 
розміщення мікрооб’єкта в просторі. А серед дволексемних формацій 
домінують творення, оформлені посесивно-релятивними формантами.
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________________________________
в.–  вулиця
л. – ліс
кр. –  криниця
пас.–  пасовище
пот. – потік
п. – поле
р. –  ріка
стр. – стумок
цв. - цвинтар
ч. с. – частина села
Блкр. – Білокриниця                         Псхв. – Посухів
Брж. –  Бережани                               Ркшн. – Рекшин
Бщ. –    Біще                                       Слв. – Слав’ятин 
Влхв. – Вільх овець                           Слц. - Сільце
Влщ. – Волощина                              Стрг. – Стриганці
Гнв. –  Гиновичі                                Трст. – Тростянець
Глгч. – Голгоче                                   Урм. – Урмань
Двр. – Двірці                                      Юст. – Юстинівка
Жкв. – Жуків
Жнв. – Жонівка
Злж. – Залужжя
Кмрв. – Комарівка
Кр. –    Кур’яни
Кт. –     Кути
Мчш. – Мечищів
Нрв. –   Нараїв
Ндрч. –  Надрічне
Ндрж. – Надорожнів
Н. Лтв. – Новий Литвинів
Пдг. –   Підгайці

The article analyzes about 500 two and multicomponent microtoponyms of the 
compound structure of Berezhany and Pidhaitsi districts with the purpose of defi nding 
structural-wordbuilding peculiarities of names of local microobjects and establishing 
productiveness of defi nite structural-wordbuilding models and their formants on the 
researched by us territory.

Key words: mictotoponym,  attribute, prepositional constructions, prographical 
terms, denotation.
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УДК 811.161.2’342                                    Лілія Лушпинська (Тернопіль)

ФОНЕТИЧНЕ ВПОРЯДКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС

У статті розглядаються рекомендації щодо звукового складу українських 
та іншомовних слів, подані культурними і громадськими діячами другої полови-
ни ХІХ – початку ХХ ст. в епістолярії та на сторінках періодики.

Ключові слова: звук, епістолярій, правопис, мовна норма.

Правопис, як і українська мова взагалі, були і є предметом зацікавле-
ності не лише мовознавців, а й усього суспільства. Український правопис 
пройшов складний  шлях свого розвитку. Тому, переглядаючи та унормо-
вуючи сьогодні певні правила, потрібно знати історію їх усталення.

ХІХ – початок ХХ століття – період гострої боротьби за українське 
слово. У цей час постає велика кількість питань щодо функціонування 
та розвитку української мови. Однак через складні політичні умови, па-
нування суворої цензури на друковану продукцію, відсутність достат-
ньої кількості української періодики часто місцем постановки цих пи-
тань були листи, які відігравали важливу комунікативну  роль і певним 
чином впливали на український мовотворчий процес.

Важливою ознакою епістолярію є те, що в ньому міститься значна 
кількість пропозицій нормувального характеру. Зокрема, різноманітни-
ми є рекомендації щодо звукового складу власне українських та запо-
зичених слів.

Так, запальні суперечки викликав правопис займенника цей (ця, це) 
і сей (ся, се). У цьому питанні, як і в багатьох інших, погляди галицьких 
і наддніпрянських учених розійшлися. Так, І.Нечуй-Левицький у листі 
від 21 квітня 1903р. до М.Коцюбинського зауважував: “Наша форма цей, 
ця, цього самостійніша, ніж чернігівська сей, ся, сього, бо чернігівська 
мова – це ж перехідна до великоруської” [9, 405]. А в статті “Сьогочасна 
часописна мова на Україні” він уже вважав ці форми галицькими: “В 
змові молодих українців та галичан був замір заздалегідь замінить укра-
їнські займенники … цей, ця, оце на галицькі – се, ся, отсе” [10, 19]. 
Форму займенника цей боронив у своїх листах і А.Кримський. Зокрема, 
про це дізнаємося з його листа від 2 квітня 1891 р. до В.Левицького: 
“Але чи не змогли б Ви одборонити цей? Що цей є на Буковині, я бачу з 
Федьковича; що цей є в Галичині, видко іноді з “Народу”. Вся Україна, 
опроче шматочка Лівобережної ( та навіть у Полтавщині частіш є цей), 
теж такечки говорить. Ну, і чому б його не видержати в письмі?” [6, 
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23]. Проте галицькі автори мали інші погляди. В.Гнатюк у своїх статтях, 
зокрема у статті “Чи можливе тепер у нас уодностайненє літературної 
мови й правописи”, писав: “Якої фонеми уживати в займенику сей- ся- 
се; цей- ця- це? Обі народні, обох уживають письменники. Коли при-
дивимося одначе близше, переконаємося, що другої фонеми  уживає 
меншість письменників, що в народних говорах її територія доволі об-
межена, що в старій нашій мові уживано першої фонеми – і тоді будемо 
писати: сей- ся- се” [2, 62]. “Найголовніші правила українського право-
пису” (1921 р.) дозволяли паралельне написання: цей, ця, це,  рідше 
сей, ся, се. 

Сучасною нормою української літературної мови є, як відомо, над-
дніпрянська рекомендація.

Говорячи про займенники, варто ще зазначити, що І.Нечуй-
Левицький у листах обстоював форму займенника я у родовому відмін-
ку однини – міні, а не мені. Останню він вважав галицькою, архаїчною 
і нікому не зрозумілою.

У поєднанні займенників із прийменниками з формою в нього кон-
курувала форма в його. Б.Грінченко у статті “Тяжким шляхом” подавав 
лист невідомого автора до редакції “Громадської думки”, в якому ска-
зано: “Правопись, що вживається в сучасних часописах, мене не задо-
вольняє. Бо зараз – сором перед иншими грамотними людьми […]. Мене 
питають: “Як же саме требує українська граматика – “я стрівся з їм”, 
чи “я стрівся з ним”? “Я взяв у нього його ціпок”, чи “взяв у його 
його ціпок?” і т.и. Один з д. д. учителів (українець) пояснив, що треба 
писать “у його його ціпок”, це для того, бачте, щоб дужче відрізнялось 
від руського (“у него”). Ото так шовінізм! Хоча б ціною калічіння рідної 
мови здобути ріжницю!” [4, 32].

Обговорювалася в епістолярії та в статтях другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ ст. й проблема написання префікса й прийменника з- (с-). При 
розв’язанні цієї проблеми особливих розбіжностей не було. Зокрема, 
І.Нечуй-Левицький пропонував вживати в українській мові два префік-
си й прийменники: с-, рос- перед к, п, т, ф, х, с та з- перед іншими при-
голосними: зводини, сплічитись   (лист до М.Комарова від 10 грудня 
1894 р. – С. 345), збутлявілий овес, здихатись чого (там само), рот рос-
тулився, згадувала   ( лист до І.Белея від 24 березня 1890 р. – С. 321).

Це саме пропонував і О.Огоновський у листі до О.Барвінського від 
29 листопада 1885 р.: “Годі всюди писати зъ; прим. зъ тобою, зъ поля. 
Найлучше буде отже, коли станемо писати фонетично: зъ дhломъ, зъ 
землею; съ тhстом, съ попhлом; але зъ собою” [11].
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“Найголовніші правила українського правопису” (1921 р.) як норма-
тивною визначали зміну префікса з (із) на с лише перед к, п, т, х: ска-
зати, спитати. А в “Правописних правилах, прийнятих НТШ у Львові” 
(1923 р.) записано: “13. Слівця: без, від, під, над, об, перед і роз, що 
зрослися як приростки з другими словами в одно, не змінюють своїх 
визвучних голосових шелестівок на безголосі, напр.: безпечний, роз-
судок. 14. Приросток з, що злився з другим словом в одно:

а) задержує голосовість тільки перед наступними безголосими ше-
лестівками: с, ш, ц, ч: зсунути, зшивати, зціпити, зчорніти, зчарувати 
і т.п. Примітка. Слова: зціпити, зчорніти, зчарувати і т.п. пишуться 
також через с з огляду на те, що:

1) їх приставка с походить із давного съ = лат. “cum”, і шелестівки ц 
і ч є зложені з т + с і т + ш,

2) натомісць слова: зсадити, зсісти й и., мають приставку з первіс-
ного съ = лат. “ех”.

б)  з тратить голос і переходить у безголосе с перед к, п, т, ф, х, 
напр.:скинути, сперти, сходити.

Примітка: Тільки в зложених прийменниках пишемо з: зпід, зпо-
над, зпоміж” [14, 10].

У другій половині ХІХ століття відбувалася боротьба між прихиль-
никами “етимології” та “фонетики”. І хоча більшість прогресивних 
українських культурних та громадських діячів виступили за фонетич-
ний принцип правопису, однак у листах помітна полеміка щодо напи-
сання окремих форм слів.

П.Куліш, котрий спочатку виступав за “фонетику” з домішками в 
окремих випадках “етимології”, згодом обстоював лише фонетичний 
правопис. Так, у листі до В.Барвінського від 31 березня 1871 р. він за-
значав: “Печататы: сырицькый, єгыпецькый, а не сыритськый, 
єгыпетськый”  [13, 101], “багацтвомъ, а не “богатствомъ”(лист до 
В.Барвінського від 6 травня 1871 р.) [13, 102]. Рівночасно цього самого 
року  і до цього самого  адресата писав : “Печатайте -ться: такъ справди 
лучче. Уступку я роблю не на те, щобъ прыхылыты старовиривъ до себе: 
я знаю, що воны не прыхыляться ніякымы уступкамы, и що мижъ намы 
и нымы не може бути жодного компромису; а е до сего инши поводы, 
надто жъ, що не можна консеквентно перепроводыты фонетыкы черезъ 
усю нашу мову” [13, 93].

Прихильником фонетичного принципу правопису у своїй мовній 
практиці був також І.Нечуй-Левицький. Про це, зокрема, дізнаємося з 
його листів до П.Стебницького, де він рекомендував писати даєсся – а 
не даєшся (с.435), до М.Коцюбинського: робисся – а не робишся, лаєс-
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ся – а не лаєшся (с.402). Однак письменник подав і пропозиції, що ґрун-
тувалися саме на етимологічних засадах. Наприклад: найдорощій ложі 
змінює на найдорожчі  (лист  до  М.Грушевського. –  С.417), лехко – на 
легко (лист до І.Белея. – С.314), нижчі – на низчі (там само – С.317).

Виступаючи за повну фонетизацію українського правопису,  
М.Старицький писав у листі від 20 травня 1898 р. до Ц. Білиловсько-
го: “Тепер ще за правопись: Стешенко мені втелющив галіційську, я ви-
правляв, виправляв, але, може, де ще лишилось, то Ви з ласки догляньте. 
Я пишу так: “Мені хочетця”, а він переписує – “хочеться”. Се не га-
разд: коли фонетика, - то фонетика!” [16,  595].

Та вже “Найголовніші правила українського правопису” (1921 р.) за-
кріпили нормативним і з сучасної точки зору написання: 

“27. У дієсловах, у ІІІ особі однини і множини теперішнього та май-
бутнього часу, пишемо -ться (а не -цця або  -ця): судиться, губляться.

28. У дієсловах, у ІІ особі однини теперішного та майбутнього часу, 
пишемо -шся ( а не -сся або -ся): судишся” [8, 12].

Окрім цих рекомендацій, які протягом багатьох років були предметом 
полеміки цілого ряду авторів як в епістолярії, так і в періодиці, в листах 
натрапляємо й на поодинокі пропозиції, окремі з яких стали нормою в 
сучасній українській літературній мові, а інші, через різні обставини, - 
ні. Так, В.Самійленко, котрий не був особливо категоричним щодо мови 
(якщо це, звичайно, не стосувалося її милозвучності), писав у листі до 
І.Франка від 1889 р.: “У мене часто вживається хай, де нехай не можна 
вставити в вірш. Се наша питома форма, але вона, знаю, не вживається в 
Галичині, і тим, як хочете, то пишіть скрізь: най, але зробіть помітку, що 
в рукописах стоїть хай” [15,  441]. Не заперечував форму най і П.Куліш: 
“[…] дежъ у рукопысы єсть слово хай, печатайте іого всюды най”( лист 
до В.Барвінського від квітня 1871 р.) [13, 101].

Помітне місце в листах займають і виправлення, які пов’язані зі зву-
ковим складом іншомовних слів. Складною проблемою було написання 
і або и після літер, що позначали приголосні. Так, І.Франко в листі до 
А.Кримського від 17 квітня 1895 р. пропонував писати історія, а не іс-
тория. Про це саме писав і О.Огоновський у листі від 29 листопада 1885 
р. до О.Барвінського: “В справі правописній на питання ВП професо-
ра даю одсей одвѣт: в чужих словах писати: бібліотека, політичний и 
т.д.” [11]. Цю правописну проблему чи не вперше спробував розв’язати 
С.Смаль-Стоцький, запроваджуючи написання и після д, т, з, ц, ж, ш, 
р. Але в мовній практиці єдності щодо цього не було. Так, М.Грунський 
у своїй “Українській граматиці” писав, що важко встановити правило, 
коли чужомовне “і” передається через “і”, а коли через “и”: тут вияв-
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ляється різна вимова окремих слів, народна етимологізація – Біблія і 
Библія, білет і билет, бісер і бисер. В.Самійленко теж зазначав, що це 
питання зараз тяжко вирішити. В.Чапленко у своїй “Історії нової укра-
їнської літературної мови (ХVIIст. – 1933 р.)” пропонував уживати и 
після всіх приголосних, окрім сполучення ія (матерія). Це спробувала 
запровадити й О.Курило, котра в своїм “Курсі українського правопису” 
писала послідовно и: билет, гипс, географичний, физика, министер. 
Проте подібне написання не було згодом узаконене. Так, у “Найголовні-
ших правилах українського правопису” за 1921 рік було записано: 

“10. Після приголосних зубних: д, т, з, с, шиплячих: ж, ч, ш і після 
р у чужих словах пишемо и (а не і): директор, тип, музика. Після всіх 
інших звуків пишемо і: епіскоп, публіка, міністр.

11. У прізвищах чуже і після зубних та шиплячих однак передається 
через і: Тімур, Россіні, Мазіні.

12. У чужих словах перед голосним та перед звуком й пишеться і (а 
не и): Франція, історія, матеріял, Антоній” [8, 17-18].

Аналогічна норма, щоправда, не зовсім чітко, була затверджена й у 
“Правописних правилах, прийнятих НТШ у Львові.” Тут зазначалось, 
що: “25. Чуже і перед наступною шелестівкою вимовляється: 

а) після д, т, з, с, ж, ш, ц, р в середині слова як наше типічне середне 
и, отже тільки сею буквою треба його консеквентно в такім положенні 
на письмі й віддавати: директор, цирк.

Примітка: Виняток  становлять чужі, власні імена (прізвища), що 
ще замало зукраїнщилися й не перейшли ще в буденне уживаннє, напр.: 
Лєссінг, Шіллєр.

б) після всіх інших шелестівок і так само на початку слова, залиши-
лося у виговорі й на письмі високе і: міміка, хірург, ідея.

Виняток творять тільки декотрі зукраїнщені слова, що в них згідно 
з вимовою і письменною традицією пишемо и: публика, республика, 
католик, епископ, семинар, Михайло, Пилип” [14, 14-15]. 

Крім того, автори листів звертали увагу й на правопис слів із буквос-
полученням іа та на передачу звука [л] в іншомовних словах. Зокрема, 
А.Кримський у листі до В.Гнатюка від 19 липня 1905 р. пропонував писа-
ти і вимовляти діалектологічний, а не діялектольогічний. А в листі до 
І.Белея від 24 березня 1890р. І.Нечуй-Левицький пропонував замінити в 
соціяльній жизні – на в соціальному житті. А от тодішні правописи, які 
були, на диво, одностайні в цьому питанні, розглядали його інакше. Так, 
в “Українському правописі” І.Огієнка зазначалось, що в іншомовних сло-
вах пишемо ія, іє, а не іа, іе: матеріял, гієна. “Правопис” М.Грунського 
не вніс нічого нового. У ньому зазначалося, що, не зважаючи на дев’ятку 



194

(як і раніше), пишемо ія, іє, ію, йо: матеріял, історія, копія, соціялізм. 
Таке саме правило було й у “Правописі” НТШ (1923 р.).

Щодо правопису літери л в словах іншомовного походження, то тут 
думки вчених розходилися. Так, галичанин В.Гнатюк у статті “В спра-
ві української правописи” писав з приводу цього: “Сю непослідовність 
і московський вплив можна усунути тілько одним способом: писати у 
всіх чужих словах, зачерпнених недавно з чужих мов, де тілько прихо-
дить л, мягко, отже, новеля, акварелі, телєфон, металь… Загалом же 
треба пам’ятати при перейманню чужих слів, а особливо імен власних, 
щоби вимовляти їх і писати так, як вони звучать в ориґіналі, на скілько 
се не противиться законам нашої мови. У словах, що прийшли до нас 
давно і то не просто, але через чуже посередництво, особливо по заве-
денню христіянства через церкву і Візантію, та зукраїнізувалися давно, 
або утворилися на їх лад, належить полишити їх давний вигляд: ангел, 
фелон” [1, 180]. Таке саме правило подавали й “Правопис” НТШ (1923 
р.) та “Основи нового українського правопису” М.Грунського (1929 р.). 
Однак “Найголовніші правила українського правопису” (1921 р.) закрі-
плювали іншу норму правопису: “У чужих словах звук л на письмі не 
м’ягчимо: класа, план, латинський, білет. Тільки в декількох словах, 
що дійшли до нашої мови через польську, маємо м’яке л: пляшка, лям-
па, ляда” [8, 13].

Отже, ні західно-, ні східноукраїнські мовні норми не закріпилися в 
сучасній українській літературній мові.

Порушувалась у листах і проблема написання іншомовних імен та 
прізвищ. Автори розв’язували її по-різному. Зокрема, М.Драгоманов у 
листі від 22 січня 1894 р. до Н.Кобринської писав: “Не розуміjу, чому 
в Галичині непремінно перекручуjуть французькі імена. Напр. чоловік 
звесьа  Guy de Mompassant. По звичайному галицькому правопису се 
буде Гюй де Мопассан. На шчо Дъло, Правда і т.и. зробльать з него Гі 
де Моппасанта, а у Вас напечатано Гуі де Мопассант? Але ж се і не 
фонетично, і не етимологічно! І таке непремінно з кожним именем!” [8, 
19]. А В.Гнатюк рекомендував передавати нім. “ü” та фран. “u” через 
українське і, а не у (ю). Тому, за ним, треба писати Гі де Мопассан, 
Міллер (а не Мюллер), Мінхен (а не Мюнхен), Гіо (а не Гюґо). “Пра-
вописні правила” НТШ (1923 р.) визначали, що іншомовні власні імена 
та прізвища треба вимовляти й писати так, як вони звучать у чужій мові: 
Бокачіо, Гімаляя, Галілєй, Ґрініч (Greenwich), Ґінея (Gwinea), Каїро, 
Молієр.

У межах рекомендацій, які пов’язані зі звуковим складом лексем, 
розглянемо ще декілька.
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Особливо гостро в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. стояло 
питання про апостроф, оскільки проти нього була більшість західно-
українських мовознавців, хоча запроваджений він був галичанином 
Є.Желехівським. Під впливом галичан і дехто з наддніпрянців вагався. 
Зокрема, не визнавали апосторофа Є.Тимченко, О.Курило та І.Нечуй-
Левицький, який у листі до Панаса Мирного від 23 грудня 1905 р. зазна-
чав: “Я радив би редакції не заводить апострофів галицьких: б’є, з’їзд, 
на з’їзді. Це дуже чудно для публіки. Чом би не ставить після согласних 
в слитних предлогах: ь, й: бьє, зйізд, зйізді або зьизді” [9, 458]. 

Визнавав необхідність позначення роздільної вимови після губ-
них приголосних перед наступним й і П.Куліш. Однак єдиного погля-
ду на цю проблему в нього не було. Так, в одному випадку він реко-
мендував  писати “видъихавъ, або убъешъ,  або  пъяныця”  (лист до 
В.Барвінського від 31 березня  1871 р.) [13, 100], а в іншому – “узгирье, 
узгирья; бью; пью, надибье, надибья” (лист до В.Барвінського від 6 
травня 1871 р.) [13,102].

Проти апострофа виступала й спеціальна академічна комісія. Вона, 
серед інших правил написання, пропонувала усунути апостроф і роз-
дільну вимову твердого приголосного з наступним йотованим познача-
ти за допомогою ь: пьять, пью, зьїсти”. Учені, котрі обговорювали ці 
правила правопису “Словника” Б.Грінченка, були одностайними – вони 
підтримали академічну комісію. Лише П.Житецький запропонував ін-
ший варіант позначення роздільної вимови. Зокрема, він вважав за по-
трібне “розписати йотовані голосні на складові елементи там, де йот не 
зливається з попереднім приголосним як твердим, так і м’яким, тобто 
роз’єднати на письмі то, що роз’єднане в самій вимові: пйать, бйу. Між 
іншим, м’які приголосні в подібних випадках часто подвоюються, і тоді 
нема необхідності в розкладанні йотованих голосних: роззявлять, ззіс-
ти” [5, 69].

Однак сам автор словника не погодився з цими думками. Він і при 
обговоренні доповіді комісії, й у статті “Три питання нашого правопи-
су” виступав за написання апострофа, а не інших знаків, мотивуючи це 
так: “Літеру ь скрізь ми вживаємо на те, щоб показати, що попередній 
співзгук вимовляється м’ягко, і коли ми ставимо її після б, п, м, в, то тим 
самим ніби кажемо, що й ці звуки теж треба читати м’ягко, а тим часом 
українська мова їх не зм’якшує.

Та й не тільки це. Адже відомо, що правопис з часом починає впли-
вати на вимову, і через те є всі підстави боятися, що вживання ь після б, 
п, м, в може зробити, що в українців, що добре говорють і вміють ви-
мовляти по московському, ці українські тверді згуки, під вражінням од 
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графіки, почнуть у живій мові м’якшитися не тільки в московській, але і 
в українській мові, тобто: українська мова калічитиметься.

Але яким же способом зазначати в таких випадках одрубне читання 
співзвуків од йоти?

Можно було б розкласти я, ю, є на йа, йу, йе і писати бйе, пйу; цей 
спосіб був би цілком науковий; але дуже вже чудним здаватиметься таке 
написання сьогочасному письменному чоловікові.

Через те, з погляду практичного, краще всім пристати на той спосіб, 
якого вживає тепер більша частина наших авторів – становити в таких 
випадках апострофа” [3, 25-26].

За вживання апострофа виступив і А.Кримський. “Шкода тільки, 
чому ніхто в Галичині не пише вірно таких складів, як п’ю, б’ю, б’є і 
т.ін., а пише пю, бю, бє, котрі мають вимовлятися зовсім інакше”, - пи-
сав він у листі до В.Левицького від 13 жовтня 1890 р.

Ці дискусії вчених привели до внормування написання слів із апо-
строфом у “Найголовніших правилах українського правопису” (1921 р.). 
І ця норма залишилася актуальною і в сучасному українському право-
писі.

Отже, епістолярій засвідчив, що фонетичне впорядкування україн-
ської літературної мови було складним, і вирішенню його значною мі-
рою сприяло листування українських мовознавців та інших культурних 
і громадських діячів другої половини ХІХ – початку ХХ століття. І тому 
історичні традиції в унормуванні сучасного українського правопису іг-
норувати не можна.
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In the article we examine recommendations what concerns sound composition 
of Ukrainian and foreign words which were given by cultural and public fi gures of 
the second part of the 19th - beginning of the 20th centuries in epistolary and on 
periodical’s pages.
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КОНЦЕПТОСФЕРА БОГ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ 
 КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ

У статті узагальнено та систематизовано відображення концепту БОГ 
у біблійному, фольклорному та словниково-діахронному текстах, акцентовано 
на співідношеннях гносеологічного і культурологічного виявів інформації в за-
значених дискурсах.

Ключові слова: Бог, концепт, концептосфера, біблійний дискурс, фольклор-
ний дискурс, словниково-діахронний дискурс

Сфера мова – релігія – культура привертає увагу багатьох дослід-
ників. Деякі дослідники розглядають картину світу як концептосферу 
певної мови, розуміючи  останню як інформаційну базу, у якій вичле-
новуються концепти, що існують у вигляді розумових картинок, схем, 
понять, фреймів, сценаріїв, гештальтов, абстрактних сутностей, що уза-
гальнюють різноманітні ознаки  зовнішнього світу. Як відомо, термін 
«концептосфера» був уведений Д. Лихачовим. Концептосфера, за ви-
значенням Д. Лихачова, – це сукупність концептів нації, вона утворена 
всіма потенційними носіями концептів мови. Чим багатша культура на-
цій, її фольклор, література, наука, образотворче мистецтво, історичний 
досвід, релігія, тим багатша концептосфера народу [1, 282]. Під кон-
цептосферою також розуміють структуроване, національно і культурно 
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зумовлене знання людей, що  становить систему ментальних уявлень і 
їхніх вербальних репрезентацій. Концептосферу формують різні типи 
концептів, в основі яких лежить певний спосіб розуміння і бачення сві-
ту.  Так, у нашому випадку концептосферу Бог  формують концептуальні 
простори – біблійний, фольклорний, тезаурусний, у яких найвиразніше 
окреслена концептосфера БОГ, крім того названі дискурси характери-
зуються відносною замкненістю і структурованістю, а тому підлягають 
найкраще категоризації та концептуалізації  щодо інтерпретації архетип-
них, прототипних, стереотипних, символічних, асоціативних значень; а 
також щодо виявлення парадигматичних, синтагматичних, епідигматич-
них відношень  в окресленій концептосфері. 

Із концептосферою тісно пов’язане поняття менталітету. Концеп-
тосфера – це сфера знань народу, її складники формуються на основі 
пізнавальної діяльності. Менталітет – специфічний спосіб сприйняття 
й розуміння дійсності, зумовлений сукупністю стереотипів свідомості. 
Менталітет і концептосфера взаємодіють між собою. Концептосфера  
зберігається  у свідомості націй, а менталітет виявляється через  ха-
рактер, вчинки, комунікацію людей. Він формується під впливом при-
родних умов, економічного, політичного життя контактів із сусідніми 
народами тощо. Іноді концептосферу співвідносять з пасіонарністю (Гу-
мільов) (комплексом поведінкових, психологічних ознак), 

Концептосфера БОГ – як універсальна культурна домінанта, що 
об’єднує в системі мовних координат та опозицій онтологічні, міфологічні, 
релігійні, духовні константи індивіда та соціуму, – становить сегмент укра-
їнської мовної картини світу (у нашому дослідженні –  біблійного, фоль-
клорного, тезаурусного дискурсів). Концептосфера БОГ – це багатопла но-
ва, поліфункціональна, ієрархічна структура, одна з найбільш склад них ін-
формаційно-комунікативних, архетипно-міфологічних, релігійних систем, 
які реалізуються надмовними зв’язками та опозиціями в їхньому системно-
операційному, категоризаційному та структурно-семіотичному виявах. 

Застосування комплексної методики до багатоаспектного об’єкта до-
слідження, розгляд концепту БОГ у фрей мо вих структурах – виділення 
реалемного, акціонального, посесивного, компаративного, таксономіч-
ного фреймів – виявив багатошаровість мовної свідомості, засвідчив 
аксіологічний вимір загальнолінгвального, національно детермінова-
ного компонентів, що об’єктивується через мовні знаки і є базовим для 
виявлення національно-культур ного змісту цих знаків. Концептуальний 
аналіз доповнено діахронічним підходом до компонентів поняттєвих 
полів, зафіксованих у досліджуваному словниковому дискурсі. Такий 
підхід дав змогу простежити розвит ок значень певних  мовних  номі-
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націй як фрагментів “картини світу”, перетворення лексичних наймену-
вань у концептуально знакові; слова як мовного знака на знак культури. 

В українському мовознавстві поряд з методами тради ційної семан-
тики дедалі ширше залучаються методи когнітивної лінгвістики, лінг-
воаксіології, прагмалінгвістики, що дає змогу комплексно розглянути 
досліджувані явища як на внутрішньомовному так і на позамовному 
рівнях. Це дало змогу виявити пракультурні, онтологічні, міфологіч-
ні, космологічні, релігійні моделі концептосфери БОГ в українському 
мовному просторі, їхню стратифікацію, категоризацію в межах біблій-
ного, фольклорного, лінгвістичного дискурсів на основі універсальних 
та характерологічних ознак. Такий підхід забезпечує розгляд як пара-
дигматичних, синтагматичних, епі дигматичних відношень в межах 
окресленої проблеми, так і застосування когнітивних, аксіологічних 
механізмів дослідження, поєд нуючи певним чином лінгвокультурний 
і лінгвокогнітологіч ний ком по ненти з перевагою одного чи іншого 
аспектоло гіч ного  виявів. 

Використання теорії поняттєвого поля при дослідженні кон цеп ту 
БОГ у лінгвістичному дискурсі, її розгляд на осі діахро нії допов нили 
концептуальний аналіз, оскільки врахування розвит ку значень тієї 
чи іншої мовної номінації як фрагменту “картини світу” трансформує 
лексичні найменування в концептуально знакові, при цьо му спостеріга-
ється динаміка ціннісних парадигм: слово як знак стає знаком культури. 
Включення лінгвокогнітивного інструмен та рію (когнітивна та струк-
турна семантика характеризуються певним ізоморфізмом) доповнило 
методику концептуального аналізу. 

Сегменти мовної картини світу концептосфери БОГ, досліджу вані 
на основі інтегративного підходу, об’єктивують предметні, понятійні, 
асоціативні, образні, символічні, ціннісно-оцінні компоненти, фіксуючи 
культурний досвід етносу чи людства загалом, даючи змогу здій снювати 
системно-структурне моделювання синонімічних зв’яз ків та слово-
твірної деривації, виявляти факти омонімії та полісемії мовних знаків, 
з’ясовувати їх специфіку в українському мовному просторі.

Інваріантна структура концепту БОГ вибудовується з урахуван ням 
зазначених підходів, що уможливлює розгляд у зістав ному, діахронічно-
му, ономасіологічному, семасіолочному аспек тах з використанням ком-
понентного, дистрибутивного аналізів як скла дових концептуального. 

У результаті вивчення концепто сфери БОГ у біблійному, фольклор-
ному, словниково-діахронному дис курсах виявлено різні співвідношен-
ня в системі координат мовна картина світу – концептуальна карти-
на світу. Так, біблійна картина світу тяжіє до концептуальної картини 
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світу, фольклорна ж та власне лінгвістична картини світу об’єктивують 
мовну картину світу, хоча чіткої межі між МКС і ККС провести не мож-
на з огляду на ізоморфізм базових понять в окреслених дискурсах, їхню 
взаємопроникність і взаємозумовленість.    

У семантиці концепту БОГ відображено і гносеологічну, і культуро-
логічну інформацію. Вони взаємопов’язані  і взаємозумовлені. Залеж-
но від типу дискурсу актуалізуються гносеологічна чи культурологічна 
ситуації. Так, у біблійному дискурсі і гносеологічна,  і культурологічна 
площини репрезентовані досить виразно й рівно, у фольклорному дис-
курсі домінує культурологічний зміст, у словниково-діахронному – гно-
сеологічно-лінгвальний.

Когнітивне моделюванння концепту БОГ у біблійному дискурсі за-
свідчило аксіологічну, прагматичну, культурну семан тику мовного зна-
ка. В українських перекладах Біблії в основному збережено первісний 
ритм і внутрішню форму слова, особливо коли йдеться про переклад 
І.Огієнка. На основі аналізу вторинних семіотичних систем (мета фо-
ричних, метонімічних, ментальних корелятів) визначено змістові, цін-
нісні параметри харак теристик (якостей, діянь) Бога. Розгляд концепту 
БОГ в акціональному фреймі пов’язаний з виявленням прототипних си-
туацій у семантичній опозиції Бог/людина через об’єктивацію таких по-
нять як святість, дуальні опозиції праведність/неправедність, добро/
зло, через маніфестацію локусного, персонажного виявів Божих діянь, 
творінь. Прототипні ситуації актуалізовані біблійними антропонімами 
та ойконімами, через яких експлікуються діяльнісні якості Бога. Серед 
досліджених антропонімів розрізнено сакрально знакові номінації та 
групу антропонімів, що вказують на профанну сферу біблійного тексту. 
Історична та культурологічна інформація міститься в зафіксованих ойко-
німах, з якими пов’язані народження й діяння Ісуса Христа.  У біблій-
ному дискурсі сфокусовано увагу на суб концептах “створення світу”, 
“священність“, референтах, кореферентах Бога, у яких об’єктивуються 
опозиції трансцендентного /іманентного, сакрального /профан ного. 

Біблійний креаціонізм характеризується поступовою еволюцією жи-
вих істот, вінцем якого є людина з образом і подобою Бога. Поняття свя-
тості в Біблії виступає в мовних знаках в системі семантичної опозиції 
трансцендентне/іманентне, згідно з якою священними є особи, предме-
ти, дія, місце, час, що позначають величне, високе, яке знаходиться поза 
межами профанного і є освяченим та недоторканним. 

Звертаємо увагу на певну універсальність біблійного стратуму 
для значної частини носіїв мов світу. Тріада теоцентризм – антро-
поцентризм – етноцентризм виступає універсальною формулою са-
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кральної світобудови і світобачення, що об’єктивується в біблійному 
дискурсі. Перші два складники тріади визначають “обличчя” концеп-
туальної картини світу, третій репрезентує мовну картину світу.

Фольклорний дискурс об’єктивує концепт БОГ в онтологічному, мі-
фологічному, космологічному, релі гій ному стратумах, що відображають 
народ ні уявлення, вірування українського етносу упродовж його багато-
вікової історії. Прикметною ознакою фольклорного дискурсу виступає 
дуалістичне розуміння Бога, Його творінь, що відбиває пракультурний, 
праісторичний етап світоглядної еволюції наших предків. У фольклор-
них жанрах зафіксовано функціонування значної кількості номінацій 
Бога в контексті “народження Боголюдини”. Ці номінації тяжіють до 
народнопісенного жанру та інтимізованої загальновживаної лексики. 
Семантика спостережених фольклорних назв Бога спроектована пере-
важно на ранній період життя Ісуса Христа. У фольклорних джерелах 
новітнього періоду виразно домі нує транс цендентний характер світо-
будови, що можна пояснити утвердженням християнських традицій в 
житті українського етносу. Діяльнісні характеристики концепту БОГ 
у фольклорному дискурсі об’єктивовані незначною, порівняно з бі-
блійною, кількістю слотового наповнення, що пояснюється, вочевидь, 
жанро вою специфікою. Бог як суб’єкт дії (дійова особа), виконавець 
та учасник розкриває повноту своїх діянь і творінь у біблійному дис-
курсі, натомість фольклорний дискурс репрезентує не так Його акціо-
нальні характеристики, як возвеличує Його образ, тобто фіксуємо змі-
щення акценту в площину об’єкта, а не суб’єкта дії. Загалом фольклор 
певним чином дисонує з біблійним дискурсом, висту паючи своєрідним 
синтезом анімістичних, тотемістичних, пантеїстич них, монотеїстських 
уявлень. Домінантними все ж в народних віруваннях виступають хрис-
тиянські цінності. 

Поняттєве поле БОГ в лінгвістичному дискурсі об’єднує систему 
мовних знаків, що вступають у розгалу жені ієрархічні зв’язки між со-
бою, сформовані на основі грецької мовної традиції, підґрунтям якої 
виступала візантійська культура. Незначна кількість назв репрезен-
тована церковнослов’янізмами, ще менша – гебраїзмами, латинізма-
ми, праслов’янізмами. Можна стверджувати, що процес формування 
і становлення сакральної лексики здійснювався на історичному від-
тинку Х–ХІІІ ст., являючи в кінці цього періоду довершену системну 
організацію. Формування й функціонування цієї системи відбувалося 
під дією природ ного, внутрішньомовного та культурного чинників, які 
вплинули на кіль кіс ний набір та якісний склад релігійного мовного кон-
тинууму. Наступні століття обмежено привносили національно-мовний 
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колорит, не порушуючи і суттєво не змінюючи систему, що поясню-
ється відносною замкненістю конфесійного стилю, консерватив ністю 
(догма тичністю) і найголовніше – тенденцією до архаїзації, що пев ним 
чином корелює з усталеністю (незмінністю) християнських дог ма тів. 
Кінець ХІХ – початок ХХ ст. засвідчує новий етап осмислення понять, 
пов’язаних із біблійним дискурсом. В історії української літературної 
мови – це якісно інший період, оскільки в цей час відбувся процес пере-
ходу богослужінь з церковнослов’янської мови на українську, що спри-
яло активному входженню й адаптації сакральної лексики в українську 
мовну систему як на рівні лексичному, так і на інших – фонетичному, 
граматичному, стилістичному, а це зумовило лексичну, граматичну 
варіантність, наявну і в сучасних лексикографічних джерелах. Харак-
терною ознакою зазначеного поняттєвого поля є семан тич на трансфор-
мація, спричинена взаємодією, взаємовпливами у сфері мова – релі-
гія – культура, при цьому спостерігається вихід за межі сакральності 
як в ядерній, так і периферійній зонах, зворотний процес трапляється 
спорадично. Це дає підстави гово рити про одновекторне, як правило, 
спрямування впливу релігійної (християнської) картини світу на лінг-
вістичну. Номінатив ний потенціал релігійного стратуму лексикогра-
фічних джерелах не є однорідним. Найповніше вираження отримали 
категорії особи, дії, предмета, меншу репрезентованість демонструють 
локативні та темпоральні категорії. Аналізований спектр номінацій за-
лежить передусім від екстралінгвальних факторів – базових когнітив-
них категорій, які формують мовну картину загалом і релігійну зокре ма 
і визначають їх концептуальне та категоріальне наповнення. Вторинна 
номінація в межах зазначеного поля відбувалась шляхом метафоричних, 
метонімічних перенесень, у яких об’єктивовано зміст сигніфіката, його 
нові парадигматичні та синтагматичні значення.

Аналіз розвитку сакральної лексики на діахронному зрізі свід чить 
про безпосередню залежність під час формування й становлення від 
церковнослов’янської мови (її виражальних засобів) і грець кої релігій-
ної протосистеми. Зазначена тенденція змінюється на початку ХХ ст.: 
засобом вираження стає нова українська літературна мова, хоча релігій-
на традиція й не змінюється, проте спостерігається своє рідне осучас-
нення (українізація) релігійного мовного контину уму з виокремленням 
національно-культурних, ціннісно значу щих знакових утворень.

Розгляд поняттєвих сфер субконцептів дозволяє стверджува-
ти, що в їхній ядер ній частині фокусуються слова, які систематично 
об’єктивують катего рію і представляють її найбільш однозначно (Бог, 
святий, християнин, вірити, молитися). У периферійних зонах зосе-
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реджено одиниці (ванна, треба, чиститель, паремія), значення яких 
меншою чи більшою мірою “відхиляються” від семантики ядерного 
поля, що надає периферії вигляд маргінального утворення, яке перети-
нається з перифе рією інших полів, що укладаються в поняття розмитос-
ті, нежорст кої зумовленості субконцептів. 

Концептосфера БОГ в українській мовній картині світу, вербалізую-
чись у біблійному, фольклорному та діахронно-лексикографічному дис-
курсах, експлікує концептуальну та лексичну взаємодію архетип них, 
символічних, метафоричних, метонімічних, асоціативних, прототип-
них, стереотипних уявлень українського етносу.

1. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словес ность. 
От теории словесности к структуре текста. Антология // Под ред. проф. 
В.П.Нерознака. М.: Academia, 1997. – C. 280–287.

In the article  the refl ection of the concept GOD is generalized and  systematized in 
the biblical, folk and vocabulary-diachronic texts, and it  emphasizes the correlation 
of the gnoseological and cultural expressions of the information in the indicated  
discourses.

Key words: God, concept, biblical discourse, folk discourse, vocabulary- 
diachronic discourse.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЗЕМЛЯ У ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ 
ТА ПАРЕМІЙНІЙ КАРТИНАХ СВІТУ

Статтю присвячено реконструкції концепту земля на матеріалі фразео-
логізмів та паремій. Виокремлені концептуальні ознаки не тільки презентують 
народне розуміння феномена землі сьогодні, а закладене впродовж різних епох.

Ключові слова: концепт, концептуальна ознака, фразеологізм, паремія.

Одна з найяскравіших особливостей сучасного мовознавства – ви-
никнення та інтенсивний розвиток нових лінгвістичних напрямків, се-
ред яких чи не найактуальніші ті, що передбачають дослідження кон-
цептів. Закономірною у період становлення нового наукового напрямку 
видається неоднозначність у трактуванні його основних понять, різно-
маніття підходів до аналізу мовних явищ. Однозгідного визначення не 
має й сам концепт: його вважають комплексом культурно зумовлених 
уявлень про предмет [1]; об’єднанням ментальних і психічних ресурсів 
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нашої свідомості, тих інформаційних структур, що відображають зна-
ння та досвід людини [4].

Концепт як багатомірне й багатовимірне культурно значуще соціо-
психічне утворення в колективній свідомості певної мовної спільноти  
«розсіяний» у змісті лексичних одиниць, корпусі фразеології, паремі-
ологічному фонді, системі стійких порівнянь, що відбивають образи-
еталони [10, 298]. По-іншому, концепт отримує мовне вираження через 
засоби мови, зокрема через фразеологічні одиниці [7, 38]. У руслі ког-
нітивної парадигми фразеологізми розглядають як культурно зумов-
лену знакову репрезентацію інтеріоризованого етносвідомістю світу з 
притаманною їй категоризацією, субкатегоризацією, диференціацією й 
інтеграцією, як когнітивну форму оброблення інформації у свідомості 
людини [2, 5].  

Матеріальне та духовне життя народу – це невичерпне джерело фра-
зеотворення й водночас екстралінгвістичне тло, на якому об’ємніше 
проступають і мовні цінності. Стійкі вислови, лаконічно й образно пе-
редаючи «великі мислені маси» (О.Потебня),  створюють фразеологічну 
картину світу, в якій завжди будуть як лакуни, так і щільно заповнені 
фразеологічними відшаруваннями сфери [10, 298]. Ці сфери, відобра-
жаючи різні аспекти народного буття, ілюструють вагомість вербалізо-
ваних ними подій, явищ, предметів. З огляду на вибірковість номінації 
фразеології, вона охоплює ті ділянки дійсності, що з певних причин 
найважливіші у світі для людини, і спрямовує фразеологізми на суб’єкт, 
тобто інтенція мовця-творця полягає не в намірі описати світ, а інтер-
претувати його, дати оцінку. З огляду на це красномовним видається ве-
ликий фразеотворчий потенціал іменника земля [10, 49], що є центром 
цілої фразеологічної cім’ї. 

Оскільки номен концепту земля перебуває в осерді певних областей 
фразеологічної та паремійної картин світу, то концепту присвоюють ста-
тус ключового, тобто надзвичайно важливого для розуміння культури. 
Свого часу І.Франко наголошував, що тема землі викликала з’яву творів 
першорядного значення, а це найкращий доказ того, що ця тема жива та 
пекуча, що вона порушує ряд глибинних суспільних і загальнолюдських 
інтересів [14, 176], що не втратило актуальності й сьогодні. Вагомість 
концепту спричинилася до з’яви в україністиці низки присвячених йому 
праць: Н.Лобур розглянула його як один з концептуальних центрів, що 
здавна формував ментальний портрет народу [5]; О.Слюніна здійснила 
лінгвокогнітивне осмислення цього концепту в українській мовній кар-
тині світу [8]; С.Шуляк – у поезії Євгена Гуцала [9].
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Мета статті – проаналізувати мовні засоби та смислове навантажен-
ня концепту земля у фразеологічних та паремійних одиницях.

Складники концепту – компоненти (концептуальні ознаки), тобто 
окремі ознаки об’єктивного чи суб’єктивного світу, диференційовано 
відображені у свідомості [6, 60] – формують ядро (основні поняття) та 
периферію (те, що вносить культура, традиції, досвід) [6, 62]. Фразеоло-
гізми та паремії розкривають насамперед зміст інтерпретаційного поля 
концепту, яке формують багаточисленні оцінки та трактування, стерео-
типи і судження, що  унаявлюють ознаки концепту в повному обсязі [7, 
129-130]. Звичайно, ці ознаки формують периферійні шари концепту, що 
змінюються із плином часу та із суспільними трансформаціями, але без 
них концепт – неповний. Ознаки концепту реалізовані у численних, ча-
сом суперечливих, висловах, що відповідають різним життєвим ситуаці-
ям, різним характерологічним рисам, проте у своїй сукупності створюють 
загальний образ людини-мовця, неоднозначної за своїми уподобаннями й 
уявленнями, однак радше позитивної, аніж негативної [3, 78].

Фразеологічний рівень мови вербалізує такі ознаки концепту земля:
1. Пристановище після смерті (лежати в землі = бути похованим; з 

сирою землею повінчатися = померти; живцем в землю вложити = пе-
редчасно погубити кого-небудь; покинути грішну землю = помирати).

2. Підтримка, опора (земля тікає з-під ніг = хто-небудь втрачає рівно-
вагу, зазнає краху; прикипіти до землі = завмерти застигнути на місці від 
сильних переживань, великої несподіванки; земля горить під ногами, 
земля западається = для кого-небудь становище стає критичним, без-
вихідним).

3. Охорона, сховок (ладний провалитися крізь землю, хоч крізь зем-
лю провалитися = у когось виникає бажання якомога швидше звідкись 
зникнути).

4. Певна територія (за тридев’ять земель = дуже далеко; земля обі-
тована = багатий, розкішний край, заповітне місце, присталище).

5. Прагматизм, реалістичність (відриватися від землі = втрачати по-
чуття реальності; зсадити з хмар на землю,  скинути з неба на землю = 
повернути до дійсності, реальності).

6. Крах, ганьба (змішати з землею = жорстоко розправитися з ким-
небудь, принизити когось; зрівняти з землею = зруйнувати повністю, 
знищити вщент; втоптати в землю = заплямувати зганьбити, дискре-
дитувати когось, щось).

7. Обов’язковість, нездійсненність (вирвати під землею = дістати де 
завгодно, здійснювати що-небудь будь-якими засобами; хай з землі ви-
копай = обов’язково дістань де завгодно; діставати з-під землі = робити 
що-небудь неймовірне, досягати чогось ніби неможливого).
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8. Місце життя, побутування (топтати землю = бути живим, жити; 
засівати землю слізьми = переживати нестатки, злидні горе;  ударити 
лихом об землю = забувати біду, горе, не втрачати надії на краще).

9. Важка праця (зрошувати потом землю = важко працювати, затра-
чати чимало зусиль, праці, обробляти землю).

10. Миттєвість, несподіваність (як із землі вирости, як з-під землі 
вродитися = несподівано з’явитися;  як у землю  запастися, як земля 
проглинула = безслідно зникнути).

11. Квантитативність (аж земля трясеться = дуже сильно, гучно, потуж-
но; як з-під землі з сл. голос = дуже глухий, далекий; не чути землі під ногами 
= дуже швидко, енергійно; землі не доторкатися = дуже легко, швидко). 

Як бачимо, фразеологічні одиниці, що містять у своєму складі вер-
балізатори концепту земля, виявляють вагомі компоненти його смислу, 
хоча названий цим концептом природний феномен практично не має 
вторинних фразеологічних найменувань. Як виняток назвемо поетич-
ний вислів на ясні зорі, на тихі води, який символізує рідну землю, своє 
вогнище [10, 278]. 

Вербалізація концептів на фразеологічному рівні реалізує принцип 
мовного табуювання, пов’язаний з неможливістю вживання окремих 
лексем у певних смислах. У таких випадках вербалізатори концепту 
земля виступають у ролі евфемізмів. Це ілюструють насамперед згадані 
вище фразеологізми, у яких значення «смерть» ословлене не прямою 
номінацією, а непрямо, опосередковано, щоб приховати страх перед по-
тойбічними силами: загнати у землю (довести кого-небудь до передчас-
ної загибелі, прискорити чию-небудь смерть), пахне землею (хто-небудь 
дуже старий, близький до смерті) тощо.

 «Фразеологічний словник української мови» [13] фіксує 75 сталих 
виразів з компонентом земля, що можна пояснити залежністю україн-
ського етносу від землі, від землеробства та його плодів, прив’язаністю 
до землі, що зумовлено історично феноменом осідлості. 

Із фразеологізмами у вузькому значенні (тобто зі сталими зворотами, 
що виступають як один член речення) зближуються паремії – прислів’я, 
приказки, що вживаються здебільшого самостійно, як окремі вислов-
лювання. Значна частина з них – зразки народної мудрості, свідчення 
високої моральної культури етносу, притаманних йому етичних норм. 
Інша частина – стереотипи, що характеризують різноманітні життєві 
ситуації. Це культурне багатство – спадщина наших далеких і близьких 
попередників, концентроване вираження народного світорозуміння [3, 
80]. Паремії – важливе джерело інформації про національну психоло-
гію, філософію, культуру та менталітет.
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Паремійна картина світу також вербалізує народні уявлення про зем-
лю. У пареміях отримують мовне втілення такі смислові компоненти концеп-
ту земля: земля інтерпретується як батьківщина (Дорогу вибирай, та рідної 
землі не забувай; Не бувши на чужині, не оціниш по-справжньому рідної зем-
лі); як мати (Земля – мати; Земля – наша мати, всіх годує); як годувальниця 
(Чорна земля, а білий хліб родить; Земля трудівниця аж парує та людям хліб 
готує), хоча буває й неродючою (Ялова земля не нагодує, а сама їсти про-
сить; На ледачій землі і трава не росте); наявність землі символізує багат-
ство, та достаток, а її відсутність – бідність (Будь великий, як верба, здоровий. 
Як вода, а багатий, як земля; Батько достатку – праця, мати – земля); зем-
ля асоціюється з працею (Праця, вкладена в землю, не пропаде; Хто землю 
удобрює, тому і земля повертає; На необробленій землі лише бур’ян росте; 
Не земля родить, а руки); з останнім пристановищем, місце вічного спочинку 
(І то не наш корх землі, що нам очі закриють; Ми візьмем з собою штири 
дошки й землі трошки; Горе тому, що земля на йому); сховок, важкодоступне 
місце (Правда знайде і під землею; Правди в землю не зариєш); місце життя 
та діяльності людини (Тримай голову в холоді, а ноги – в теплі, будеш жити 
вік на землі). Разом з тим наголошується минущість земних дібр (Земля дає 
все і забирає все); а значить, потреба керуватися здоровим глуздом (Скільки 
не літай, а все прийдеться на землю падати).

Обстежений матеріал [11; 12] фіксує 132 паремії з компонентом зем-
ля, що теж можна вмотивувати багатовіковою залежністю людини від 
землі та результатів землеробської праці.

Як бачимо, фразеологізми та паремії вербалізують типові національ-
ні уявлення про землю, визначаючи своєрідність розуміння і трактуван-
ня мовною спільнотою цього феномену. Сталі вирази репрезентують 
здебільшого образно-емоційні та національно-культурні ознаки у струк-
турі концептів, які з різних причин інші засоби мови втілити не в силі. 
Окрім цього, важливо, що усна народна творчість дає змогу відтворити 
структури концептів у ретроспективі, адже фіксує розвиток значення, 
його передумови, джерела і прирощення смислів, виявляючи ті концеп-
туальні ознаки, які закладені впродовж різних епох. Це визначає цін-
ність виявлених смислових компонентів концепту земля. 
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The article is devoted to the reconstruction of сoncept earth on material of 
phraseological units and paremiaes. Conceptual signs are selected not only present 
the folk understanding of the phenomenon of earth today, and it is stopped up during 
different epoches.

Key words: сoncept, conceptual sign, phraseological unit, paremiae.

УДК 811. 5. 34                       Анатолій Поповський (Дніпропетровськ)

УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА З КОМПОНЕНТОМ -ЇД-(-ЇЖ-)

Стаття продовжує цикл публікацій антропонімів української мови, утво-
рених на основі конкретного слова чи його компонента. У ній розглядаються 
способи творення українських прізвищ із компонентом -їд-(-їж-), визначається 
семантика антропонімних одиниць та їх роль у духовному житті суспільства.

Ключові слова: прізвище, прізвисько псевдонім, синонімічні ряди, моделі 
словотворення.

Споконвіку людство турбує проблема достатку харчових продуктів, які 
є життєдайним енергетичним запасом всякого живого організму. Таким для 
людини на зорі її існування постала їжа, а все їстівне мусило закарбуватися 
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в слові всіх етносів земної планети. Тут маємо розмаїття лексичних оди-
ниць, серед яких своєрідне місце посідають страви, пов’язані з процесом 
споживання, уподобання їжі, які згодом закріпились за носіями як прізвись-
ка, а потім - прізвища. У сучасних лексикографічних працях (ЕСУМ ІІ 325; 
РУС III 278; СУМ IV 258-61; ССУМ І 649-651; УЛВН: 149; Яценко І: 237 та 
ін.) висвітлено етимологію слова «їсти», його словотвірний потенціал, се-
мантичне багатство, синоніміку, фразеологічні утворення тощо, але цілісна 
характеристика українських антропонімів, пов’язаних із споживанням їжі, 
на жаль, залишилася поза увагою дослідників. Адже й вони організують 
певну систему й фіксують особливості українського менталітету, творять 
феномен національного духу за специфічними ознаками.

Безсумнівно, призвіськові назви виникли в середовищі живого народно-
го мовлення та основі загальновживаних слів типу борщоїд, головоїд, дар-
моїд, кашоїд, молокоїд, м’ясоїд, куркоїд, ракоїд, рибоїд, салоїд, сироїд, 
юшкоїд та похідних від них. Вони побутують: 

а) у живому мовленні, напр.: Спасибі за обід, що наївся дармоїд  (Номис: 
530). Тих  куркоїдів,  як жидів не живили  (Номис: 79); 

б) у художній літературі, публіцистиці:
                                      Це той перший, що розпинав
                                       Нашу Україну,
 
                                       А вторая доконала
                                       Вдову сиротину.
                                       Кати! Кати! Людоїди!
                                      Наїлись обоє! 
                                                              (Шевченко: 125)      

Його чули колись у цьому степу невиразні, як сама давнина, кімерійці, 
кобилодоїльці, молокоїди убогі, скіти жорстокі, савромати, аляни, гуни, древні 
войовничі слов’яни (Чапленко: 5). А може, вони й про мене отак.... дармоїд-
ка?..., зринула в голові підленька думка (Грицюк: 25). Слова, слова, слова. Я не 
збагнув спершу буквоїдної лінгвістики. Букви, букви і правила. Але я зрозумів, що 
слова мають свою душу і натхнення. Є у великих словах якась дійсна сила (Шаян: 
19). Хоча я (Світлана Пиркало. – А.П.) думаю, що цей постмодерн раніше чи піз-
ніше закінчиться чимось не дуже гарним для самого постмодерну. Власне як було 
з класицизмом, відродженням, ets., за всіх умов все коли-небудь закінчується само-
поїданням, на це вказували і Хемінгвей, і Бродський 

(ДЧ, 2008, № 4: 7). Дороші бунтували вперше. Півтора тижні тому чоти-
ри доби не виходили з сільради, вимагаючи відбудувати знесені будівлі, віддати 
худобу і реманент, одне слово, повернути все майно, одібране у них у 1934 році. 
Вказували на портрети товаришів Сталіна, Ворошилова, Калініна, Петров-
ського і кричали: «Люди! Отямтеся! Досить нам годувати паразитів! Це ж бан-
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да! Сіли грабіжники нам на шию і думають лише про себе! Шкуродери! 
Дармоїди! Перестаньмо оплачувати податки і вони загинуть! Будемо працю-
вати лише на себе!”... (Шкварчук: 5). Тут попри традиційні словотвори 
з компонентом -їд- знаходимо й неологізми у Миколи Зерова “cонетоїди” 
(Зеров: 53) та “зайвоїди” у поезії Олександра Зайвого: 

Я– Зайвий, - та від того не зазнався
Про що й повідомляю зайвознавцям,
Хоч Олександр Зайвий не з еліти, –
З’явились зайволюби й зайвоїди.
Не маю зла на журналіста Зуба
Такі, як Зуб, їдять мене, бо люблять.
           (Зайвий: 3) 
Ще дошкульнішої характеристики набувають новотвори-шпигачки Мико-

ли Лукаша  в гумористичній мініатюрі «Увага: акценти!»:
                                                Він високо в ціні стоЇть,
                                                Але по правді менше стОїть:
                                                Проходить як фашистоЇд, 
                                               А сам по суті – фашистОїд.
                                                                                        (Лукаш, 36)  
Останнім часом у пресі набувають обертів стійкі словосполучення, в яких 

-їд- віддзеркалює економічний рівень нашої країни: Власне, такий еконо-
мічний клімат і склався на початку року, то ж Юлія Тимошенко, судячи зі 
всього, мала твердий намір увійти у серця українських виборців як керівник 
доброго та щедрого «уряду проїдання». Однак ці надії перекреслила світо-
ва економічна криза, яка в своїй українській версії виявилася особливо жор-
стокою і брутальною (ШП: 18.02.2009, с.1) або акумулює зміст заголовків 
публіцистичних та художніх творів, як-от: Володимир Луценко «Рафаель і 
юшкоїди або Як не стати тяглом історії» (Батьківщина, 11).

А в оповіданні Спиридона Черкасенка  «Ахметка» цей компонент набуває 
іншого значення і використовується  як просторіччя:  Яка там душа в му-
хоїданина!*, до якого письменник подає такий коментар: * Так вимовляють 
робітники слово  магометанин (Черкасенко: II, 88) ;

в) у науковій літературі: Україноїдство. Українофобство, українонена-
виництво. Та, не зазначивши виразно свого становища, наші парламентарні 
заступники, з одного боку, лишили себе під знаком питання, з другого – до-
пустили від поручнику галицьких москвофілів попарадувати в ролі репрезен-
танта «австрійської Русі» і дали привід ріжним хоругвоносцям казенного 
російського слов’янофільства  (нерозлучно, звичайно, з таким же казенним 
україноїдством) розпустити слину на тему « ізольованості українців се-
ред слов’янства» (2, 67) / див. україноїд (Клімчук, 96). Фіксуємо синоніми 
до лексеми  п е с и г о л о в е ц ь – бесиголовець, велетень-людоїд, сироїд… 
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В основу номінації велетень-людоїд, сироїд покладено вірування українців, 
що песиголовці їли живих людей (Тяпкіна, 121). «Головним артилеристом» 
став перший секретар Дніпропетровського обкому партії, член Політбюро 
ЦК Компартії України О.Ватченко. Він виявився сумлінним виконавцем волі 
політичного керівництва, яке його вміло використало за рахунок не лише су-
рової партійної дисципліни, а й тому, що основний негативний образ рома-
ну, Володька Лобода, досить влучно «списаний» з деяких штрихів біографії 
дніпропетровського «юшкоїда» (Пащенко, 90). Назви, що відображають за-
хопленням кимось, чимось: Бабоїд (любить жінок) [Наливайко, 53].

Зустрічаються в синонімічних рядах й оцінні композити, що різняться 
лише однією з частин складного слова: книгогриз – буквоїд;; людожер – лю-
доїд; живодер, живолуп - живоїд , жироїд (Нагель, 14; СОНОУМ,  52, 63, 
39); людоїд – головоїд (Грінч., I, 303); куркуль, глитай – мироїд (ССУМ, I, 738; 
СОНОУМ, 67), а також у професійних жаргонізмах, як-от: ▲ внутрішній 
шахтний дармоїд , жарт.-ірон. Внутрішній шахтний транспорт; група осіб, 
відповідальна за доставку матеріалу та лісу в шахту (Стешенко, 194) чи в 
фразеологізованих утвореннях суспільно-політичного тексту службових до-
кументів: ** Крихоїди з кремлівських буфетів. Про тих, хто за найменшу 
плату прислужує вождям Кремля (Слухайте ви - …крихоїди з кремлівських 
буфетів! Хіба вам говорити до українського народу?) [Сушко, 87];

г) у публіцистичних творах: … і коли правда, що се москвофільське 
pronunciamento продиктоване і навіть оплачене з Росії російськими охрани-
телями і україноїдами, то треба признати, що мадам Пошльопкіна і 
сим разом саму себе висікла (Грушевський, II, 59);

д) досить продуктивно цей компонент виступає як у традиційних, 
так і нових номінаціях у сучасній періодиці, наприклад: Чимало років 
він очолював профспілкову організацію театру ім. Івана Франка. Знаю: 
у цій нетворчій діяльності його і поважали, і любили не як сумлінного 
функціонера-буквоїда, а як розсудливу, задушевну людину, що опинила-
ся на посаді чиновника. Знали: Розтальний розсудить не за буквою і 
духом припису, а за судом серця (Шарварок О.: 7). Після футбольного 
матчу збірної Росії та України мій знайомий довго обурювався коло-
футбольним московським ґвалтом. Найдошкульніше допекло йому те, 
що українців називали “салоїдами” (Шарварок: 8), або: Європа, як без-
зуба баба, що сидить на припічку і вигріває свої старі кістки і не хоче 
втрутитися в бандитизм, яким займається мало не щоденно Москва, 
воюючи зі своїми сусідами, обзиваючи їх то чучмеками, то салоїдами, 
то лісовими недоносками, то фашистами-прибалтами (Укр. слово: 6); 
Перемогу Володимира Литвина не можна назвати тріумфом. 226 го-
лосів ”за” жорстокої політичної конкуренції можуть виявитися фа-
тальними, оскільки в майбутньому досягти такого результату буде ще 
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важче. Приклад комуноїда й екс-спікера Олександра Ткаченка – яскрава 
ілюстрація (Червак: 1). Даватиме виття криваво, сироїдно і різати-
ме страх, мов небуття вогонь (Чхан: 29). Людям, які звикли постій-
но ласувати рибними стравами, слід переглянути свій раціон, оскільки 
минтай, оселедець, сом, щука викликають сумніви щодо нешкідливості. 
Тому вживати їх занадто часто не слід. Та затятим рибоїдам не слід 
впадати у відчай, адже існують види риб, які можна вживати в їжу, 
зовсім не переймаючись їхньою екологічною чистотою. Такі риби, як 
форель, сьомга, осетрові, в забрудненій воді просто не живуть (ЗД.: 
20-26.01.2009, с. 3).

Сироїди допускають уживання хліба, тільки приготовленого пере-
важно з необробленого зерна і без дріжджів. На думку сироїдів, після 
термічної обробки умирає життєдайність їжі, знижується вміст ві-
тамінів, мікроелементів, змінюється смак, що вимагає додавання солі, 
спецій та ін.

Проте сироїдіння, як універсальний засіб від усіх хвороб, себе не ви-
правдовує (ВЗ: 8-14.08.2002:6). 

Якщо ж ви боїтеся поповніти, з’їдайте на сніданок двоє яєць у будь-
якому вигляді. Це стверджують і вчені Луїзіанського університету, 
провівши експеримент із жінками, котрі страждають від ожиріння. 
Жінки перебували на низькокалорійній дієті, а на сніданок їм пропону-
вали з’їдати  двоє яєць або бекон. Вага двох страв, як і їхня калорій-
ність, - однакова. За вісім тижнів  у «яйцеїдів» маса тіла зменшувала-
ся на 65 % більше, ніж у їхніх харчових опонентів (ВЗ, 1-7.01.2008:8). 

Такі мовні одиниці знаходимо в науковій, навчальній та довідковій 
літературі, як-от: н’огт’ойід ”панарицій” (Баденкова: 14), коропоїд 
(УРЕ, 11: 207), каротиноїди, ревматоїдний артрит (ЗД, 16-22.10.2007, 
с.6), жемоїдь  “жерун, обжера” (ЕСУМ: 192), бузиноїд < бузин(а) “по-
дібний до О.Бузини”. Утім, поки є “бузиноїди”, пан Гужва та їже з ним 
будуть на коні й при грошах (ЛУ, 21/ 07, с. 3 ) [ЛСІ (2007); с. 22]. Селяни 
вважали: якщо на святого пророка розпочати навчальний процес, то 
дитина краще засвоюватиме науку, а відтак набереться уму-розуму. З 
цього приводу казали: “Пророк Наум наведе на ум”.

Напередодні Наума батьки одвідували дячка (пізніше – вчителя) і 
зголошувалися про плату. Вона регулювалась умовою, визначеною звича-
євим правом: за науку сина чи дочки потрібно було забезпечити вчите-
ля дровами на зиму, обдарувати салом чи ковбасами на різдвяні свята, 
допомагати в нагальних роботах під час жнив. Ввечері до  “кашоїда” 
мав прийти хрещений батько з букварем. Посеред хати ставили діжу, 
застеляли її кожушком, і гість, взявши ножиці, підстригав хрещеника 
– “щоб добре в голову йшла наука” (Скуратівський: 208).
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Цікаві народні словотвори з цими компонентами наявні в живому 
мовленні говіркових масивів України. Так, наприклад, в буковинських 
говірках зафіксовано:

ЗАЇДАНКА, -и, ж. Ряжанка. Кельм., Сок. А заї ٰданка зна ٰєте яка ٰ? 
То ря ٰжанка (Братанівка Сок.).[СБГ: 131], а в галицьких: ЇДУНИ 
(с.Верхобуж Злч) [Наливайко, 596].

Іноді вони формують заголовки статей: “Сироїдіння – аргументи за і 
проти” (ВЗ: 6), “Заїди в куточках рота” (ЗД, 29.06-5.07.2010, № 25, с. 4), 
“Наші діти недоїдають м’яса, риби, молока…”, “Яка їжа – такий і інте-
лект” (ЗД, 22-28.06.2010, № 24, с. 3), “Шлях між людоїдами” (Домчин: 
8); заголовки художніх творів: “Славоїди”, “Тріумф гичкоїдів” (Рабен-
чук: 74, 70); назви збірників, видавництв напр.:  “Дармоїди” (Логоза: 8); 
“Буквоїд” (ЛБ : 2)  і т.п., або використовуються як псевдоніми, напри-
клад: Їж (Павликів., 167) – псевд. воїна ОУН-УПА Михайла Іванка; Му-
хоїд (Дей: 259) – псевд. О.А. Мочаловського; Неїжмак (Дей: 268,483) 
– псевд. М.Ф. Комарова, чи топоніми: ми спокійно проїхали польовими 
дорогами через село Несихоїжа, через ріку Турія (Ромащук: 23). 

Семантика розглядуваних загальномовних лексем досить прозора: 
буквоїд –“формаліст, педант, який надає великого значення дрібницям і за 
дрібницями не бачать суті” (СОНОУМ : 18), м’ясоїд – “той, хто любить 
м’ясо або харчується ним (на відміну від вегетаріанця)” (СУМ, IV: 839); 
сироїд –  “людина, що вживає сире м’ясо як їжу; той, хто любить сир”  
(СУМ, IV: 201; “людоїд” – “1.Дикун, що їсть людське м’ясо; // перен. Про 
надзвичайно жорстоку людину, схильну до насильства, вбивства; 2. Пер-
сонаж казок, що поїдає людей (частіше дітей) [СУМ, IV, 569], сироїжко 
– “той, хто любить їстівні гриби сироїжки” (СУМ, IV: 201); салоїд – “той, 
хто любить сало”, малоїд – “той, хто з’їдає мало їжі”, довгоїд – “той, хто 
любить, не поспішаючи, трапезувати ”, ненаїда –  “той, хто постійно хоче 
їсти чи не наїдається досита”; об’їда – “той, хто об’їдається, переїдає”; 
дармоїд – “той, хто живе на чужий кошт, чужою працею” (ССУМ, І: 398); 
кашоїд – “дітлах, який мусив “чимало каші з’їсти, щоб опанувати нау-
кою” (Скуратівський: 209), кашник – “питающийся кашей, подросток” 
(Яворницький: 348), короїд –“жучок-шкідник бурого або чорного кольо-
ру, що живе під корою, рідше - в деревині та корі дерев” (СУМ, IV, 296) 
і т.п. Тих же, хто не любив уживати якихось страв називали неїжмак, 
неїжпаска, неїжхліб, неїжкаша тощо. 

Отже, в живомовній стихії українського народу побутували слова, які 
давали достатню характеристику індивідам щодо споживання певних страв 
(борщоїд, короїд, ракоїд, рибоїд, салоїд), ознаки ситості (об’їда), своєрідних 
харчових уподобань (крейдоїд, клейоїд, медоїд) чи їх несприйняття (неїж-
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мак, неїжхліб), або темпів поїдання (скороїд). Вони закріплюються за носі-
ями як прізвиська, а потім успадковуються за родинами як прізвища. Про це 
свідчать різноманітні фіксації українських пам’яток  XV-XXІ ст.

Переважна більшість з них твориться за такою моделлю – іменник 
+ -їд-(-їж-) з єднальним О, Е: Бабоїд (ХЄХУ, 38,) Довгоїда < довго їсти 
(Реєстр: 262), Калоїд  (Реєстр: 278), Короїд  (АА:14; Горп. ПСУ: 310; 
СПМД: 206; Редько, СУП: 177; УРЕС: 206;), Кашеїда (Довідник: 52) 
Кашуїдиха (Наливайко, 350); Квашоїд (АА:15), Креєїда < крейду їсти 
(Реєстр: 256), Макоїд (Горп. ПСУ: 327; Редько: 149; Редько, СУП: 177; 
СПМД: 255), Малоїд (Наливайко, 52, 396; Фаріон: 235), Маслоїд (АА: 
20; Бористен, 2007, № 10, с. 19; Редько: 153), Мосеїда < Мосійова їда 
(Реєстр: 218), Мукоїд (Галич: 10; Горп. ПСУ: 327), Мукоїда (ВОІВС: 
150; ОН МВС України: 226), Мухоїд (Довідник: 90; АА: 26), М’ясоїд 
(Реєстр: 107, 306; Редько: 162; Січеславський край 11: 2; АА: 30; Сірен-
ко: 254; УРЕС, 11: 567), М’ясоїдов (Горп., Корн., 204), Ракоїд (МУ: 36; 
УР, 2000: 17.04), Салоїд (АА: 34; Редько: 195;СПМД: 368; Шартавська: 
85), Силоїд (АА: 35; Редько, СУП: 177), Сироїд (Редько: 199; ДПТНУ: 
2002; ОН МВС України: 92; Горп. ПСУ: 314, 327; Горп., Корн.: 221; Гу-
мецька: 6; АА: 36; УР, 2000: 23.11), Сероїд (Січеславський край І: 80), 
Скороїд (СПМД, 387), або іменник + -їд- + суфікс –енк-о: Куроїденко 
(Реєстр: 145), Макоїденко (Реєстр: 401), М’ясоїденко (Реєстр: 349, 401), 
рідше прислівник + їж + суфікс -к-а/о: Сироїжка (ШП: 24.03.2010, с.7), 
Сироїжко (Горп. ПСУ: 259; Павликів., 102; УР, 2008:20.04); та ін.

Менш поширені є моделі прислівник, займенник + єднальний о  + 
-їд-: Дармоїд (Панцьо: 51; Митрополит Іларіон: 277; Редько, СУП: 177), 
Дармоїдка (Грицюк: 23), Самоїд (Реєстр: 360; Кравченко: 151) та антро-
понімічні словотвори: а) заперечна частка: не + ї + л - о;  не + їж + суфікс 
–к-о  або + іменник + флексія – а або суфікс  – енк-о: Неїло (Іваннікова, 
263); Неїжко / Неєжко (СПМД: 290-291), Неїжмак / Нейжмак (Мета; 
4;СП, 9-15.04.2009, с. 4; СПМД: 291; Україна молода: 4; УР, 19.03.2008), 
Неїжкаша (АА: 17), Неїжпапа (АА: 10), Неїжпаска, Неїжсало, Не-
їжхліб, Неїжхліба (Горп. ПСУ: 63, 56; Позн.: 294; Редько, ДУП: 164; 
Реєстр: 33; Яворн.: Т, 190-191), Неїжхлібенко  (Іваннікова: 234*; Ре-
єстр: 445); б) не + на + -їд - а + суфікси -енк-о-; -ов–ськ-ий: Ненаїда 
(Реєстр: 383), Ненаїденко (Реєстр: 393), Ненаїдовський (Реєстр: 393); в) 
префікс об +  суфікси -їд-, –чик-: Об’їдчик  Горпинич ОА: 134); пере + 
їд + суфікс –енк-о: Переїденко (Редько: 178; Літ. Україна: 4).

Серед цих антропонімів знаходимо такі, носії яких зробили значний 
вклад у розвиток української культури й науки: Короїд Олексій Степа-
нович, економіст, чл..-кор. АН УРСР (УРЕС: 206); поети: Кашеїда Ана-
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толій Федорович; Мухоїд  Микола Данилович; (ПУ:117, 203); борці за 
незалежність України – Рондзіста Марія Дмитрівна (у дівоцтві – Сиро-
їжка ) [ШП: 24.03.2010, с. 7].

Баденкова В.М. Народна медична лексика Бузько-Інгульського ареалу. – Ав-
тореф. кандидат. дис… Запоріжжя, 1999.

Батьківщина – Батьківщина. Громадсько-політичний часопис -Дніпропе-
тровської організації ВО «Батьківщина». – Дніпропетровськ,  2010,  21 січня.

Бористен – Бористен. Літературно-мистецький, публіцистичний та науково-
популярний щомісячник. – Дніпропетровськ.

ВЗ – Ваше здоров’я,  2002, 8-14 серпня.
ВОІВС – Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2001, № 3.
Галич Валентина. Антропономія рукописної спадщини Олеся Гончара. – 

Рівне, 1995.
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Горпинич  – Горпинич В.О. Ономастика і апелятиви. – Дніпропетровськ. 

ДДУ, 2000.
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This article continues cycle of published works about anthroponimes of Ukrainian 
language. Anthroponimes were built on the base of special word or its components. 
Ways of Ukrainian surnames’ building with components (-їд-,-їж-) are considered 
in the article. Semantics of anthroponimes’ units is defi ned. Their role in inner life of 
society is investigated.

Key words:  syrname, nickname, pseudonym, synonymis lines, patterns of word 
building.

УДК 811.161.2’373.45                                                      Богдан Пристай, 
Галина Пристай (Дрогобич)

АКЦЕНТНЕ ЗАСВОЄННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ 
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У роботі досліджуються шляхи уніфікації наголосу в запозичених словах 
сучасної української  мови. Матеріалом послужили джерела ХVІ-ХVІІІ ст., 
cловники ХІХ-ХХI ст., сучасна і класична поезія. Зроблено висновки щодо нор-
мативності наголосу в конкретних лексемах, співвідношення варіантів, деяких 
теоретичних аспектів засвоєння запозичених слів.

Ключові слова: наголос, акцентні варіанти, акцентна норма, рекомендова-
ний наголос, запозичення.

Українська мова в усі часи поповнювала свій лексичний фонд цілю-
щими джерелами з інших мов. Цей процес особливо активно проходить 
в останні роки. Збагачення, як правило, відбувається лексемами, котрі 
відповідають світовій цивілізованості, культурі та вмотивовані відсут-
ністю українських слів на позначення певних реалій.

Запозиченням властива своя акцентуаційна модель. Потрапляючи в 
лексику української мови, вони пристосовуються: одержують її наголос, 
зберігають свій первісний чи акцент мови-посередника. На якомусь ета-
пі освоєння цей процес супроводжується виникненням двоякого наголо-
шення. Нові акцентні варіанти з’являються на тих складах, на яких вони 
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найбільш типові для даних структур [1, с. 35-39]. У цьому дослідженні 
розглянемо лексеми, в яких наголос не усталився. Їх аналіз особливо 
важливий з погляду сучасної норми.

Потрібно враховувати, що у запозичених іменниках чоловічого роду 
здебільшого простежується переміщення наголосу з останнього складу на 
передостанній [2, с. 78]. Серед іменників чоловічого роду виділяється кіль-
ка лексем грецького походження, які виступають з двоякою акцен туацією в 
усіх словоформах: алфави́т (первісний), алфа́вит (більш новий) – рос. м. 
(Суперанська, 104); алфави́ть (Грот, 420); алфа́віт (Голоскевич, 6); алфа́ві́т 
(УРС, І, 11); алфа́віт і алфаві́т (Погрібний, 13; Коваль, 145; РУС, І, 12; 
Юрчук, 25; УЛВН, 23); алфа́ві́т (СУМ, І, 35; СІС, 44; Головащук, 1979, 
12); алфа́віт і алфаві́т (Винницький, 43); алфа́віт (ІСУМ, 560); алфаві́т 
(Орфоеп., 28; СТУМ, 18; Головащук, 1995, 9); алфа́ві́т (ТСЧС, 38; Укр., 20; 
КТСЛТ, 14); алфаві́т , алфаві́ту (Костенко, 402, 404); алфаві́т (Сербенська, 
158; ВТССУМ, 14). Тривале вагання наголосу пояснюється поєднанням 
двох акцентних центрів та незвичною для української мови структурою 
слова. Нещодавно переважав варіант алфа́віт, однак останнім часом він ви-
тісняється і вважається допустимим. Рекомендованою формою є алфаві́т. 
Таке наголошення побутує в сучасній українській поезії: „Що тут було за 
праворітьми світу? Чом не створили скіфи алфаві́ту?” (Костенко, 440). 

Ана́пе́ст (УРС, 1 , 1 3 ;  СУМД, 42); анапе́ст і ана́пест ( Погрібний, 
15; РУС, І, 15; Орф., 20); ана́пест і анапе́ст (УЛВН, 24); ана́пест (Орфо-
еп., ЗО; Головащук, 1995, 10); анапе́ст (ТСЧС, 44); ана́пест (СІСП, 76);

апо́строф (Голоскевич, 10); апо́стро́ф (Яблонко, 54; УРС, І, 16); 
апо́строф і апостро́ф (Погрібний, 18; Пилинський,85; Коваль, 145); 
апо́стро́ф (Яковенко, 42; Білоштан, 149); апо́строф і апостро́ф (РУС, 
І, 19; УЛВН, 28; Орф., 78); апо́стро́ф (СУМ, І, 55; СІС, 75); апо́строф і 
апостро́ф (Орфоеп., 34; Винницький, 43; СТУМ, 21; Головащук, 1995, 
10); апо́стро́ф (ТСЧС, 51;Укр., 30; КТСЛТ, 17; СІСП, 103); апо́строф 
(ВТССУМ, 22). У сучасній поезії використову ється акцентуація 
апо́строф: „Лункі октави дальніх голосів запише обрій у вечірній про-
стір. І молодик над смужкою лісів поставить позолочений апо́строф” 
(Костенко, 328). Нормативним потрібно визнати наголос апо́строф, а 
форму апостро́ф, яка внесена з російської мови, – ненормативною.

Сти́ра́кс ’бальзам, рослина’ (УРС, V, 506); сти́ракс і стира́кс (РУС, 
III, 391; ррф., 726); сти́ра́кс (СУМ, IX, 700); сти́ракс (СІС, 792); сти́ракс 
і стира́кс (Головащук, 1995, 165); сти́ра́кс (ВТССУМ, 1195; СІСП, 862). 
Лексеми анапест, стиракс поки що чужі українській мові, недостатньо 
засвоєні, в т.ч. акцентуаційно. Можливо, незвичний фонетичний склад 
та обмежене вживання сприяють акцентному ваганню.
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Ха́ос – у грецькій мові; хао́сь (Огієнко, 32); хао́съ (Грот, 457); ха́ос 
(Уманець, 1082); хао́с і ха́ос (Обнорський, 73); хао́с (Голоскевич, 422); 
ха́ос – ’стихія’, хао́с ’безпорядок, безладдя’ (Аванесов, 18); ха́о́с (УРС, 
VI, 307); ха́ос ’стихія’, хао́с ’безладдя, безпорядок’ (Погрібний, 695; 
РУС, III, 616); ха́ос і хао́с (Коваль, 151; Суперанська, 97); ха́о́с (Весе-
ловська, 1971, 24; Юрчук, 26); ха́ос ’стихія’, хао́с ’безладдя, безпорядок’ 
(УЛВН, 688; Орф., 809); ха́о́с (СІС, 903; СУМ, XI, 18); ха́ос ’стихія’,  
хао́с ’безладдя, безпорядок’ (Орф., 594; СТУМ, 312); хао́с і ха́ос (Голо-
ващук, 1995, 179); хао́с і ха́ос (Коломієць, 180); ха́ос (ТСЧС, 454); ха́о́с 
(ВТССУМ, 1338); ха́о́с: 1) ’безмежний простір’ (у давньогрецькій міфо-
логії); 2) ’першоматерія, простір’ (у давньо грецькій філософії) (СІСП, 
959). Як дослідила З. Веселовська, обидва акценти властиві українській 
поезії, причому спочатку переважав наголос хао́с; тепер – ха́ос (Весе-
ловська, 1971, 24). Сучасне поетичне мовлення (та й усне розмовне) не 
підтверджує семантичної диференціації - і ха́ос, і хао́с часто побутують 
із значенням ’безладдя, плутанина’: ха́ос, хао́су, у ха́осі; хао́су (Риль-
ський, VIII, 193; V, 90; VII, 244; IV, 113); хао́су, в ха́осі (Сосюра, VII, 114; 
VIII, 205). Як свідчить матеріал, наведені акцентні варіанти нормативні, 
а переважає зараз форма ха́ос, яка в лексикографічних працях має ста-
витися на першому місці.

Кілька запозичень з німецької мови побутують з двояким наголо-
шенням в усіх словоформах: ма́нго́льд ’овочева культура, сорт буряків’ 
(УРС, II, 481); манго́льд (РУС, І, 651; СІС, 512); ма́нго́льд (СУМ, IV, 
617); манго́льд (ВТССУМ, 508; СІСП, 615). Очевидно, наголос тут уста-
лився – манго́льд.

По́таш (Зін. Прип., 171; Желех., II, 721); по́та́ш (Уманець, 752); 
пота́ш (Грінченко, II, 376); по́та́ш (Голоскевич, 311; УРС, IV, 256); 
пота́ш (Погрібний, 433); пота́ш і по́таш (РУС, II, 639; УЛВН, 489; 
Орф., 583); по́та́ш (СУМ, VI, 398); пота́ш (Головащук, 1979, 211); 
пота́ш і по́таш (Орфоеп., 451); пота́ш і по́таш (Головащук, 1995, 136); 
по́та́ш (ВТССУМ, 902); пота́ш (СІСП, 755). Наголос на передостан-
ньому складі міг перейти через польське посередництво з німецької 
мови, де наголос на останньому складі [3, с. 17]. Акцент по́таш, мабуть, 
виник під впливом іменників з префіксом по- (по́свист, по́сміх, по́спіх).

Шти́хма́с ’вимірювальна стрічка у взуттєвому виробництві, інстру-
мент’ (СІС, 937); шти́хма́с (СУМ, XI, 539); шти́хмас (ВТССУМ, 1407); 
штихма́с (СІСП, 988). Дана лексема поки що недостатньо адаптована в 
українській мові, а тому вагання акценту зберіга тиметься.

Не усталився наголос в окремих іменниках латинського походження: 
о́лтарь (Гал., 125; Зін. Прип., 299). Такий акцент польського походжен-
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ня, оскільки це слово було запозичене через посередництво польської 
мови [4, с. 62]. Вівта́ръ (Левченко, 1); ві́втарь (Желех., І, 94); вівта́ръ 
(Уманець, 20); ві́втар, вівта́р; вівта́рі – двічі (Франко, XV, 266; XV, 14; 
X, 100, 102); ві́втар (Кримський, II, 127; Грінченко, І, 203); вівта́р (Голо-
скевич, 54; УРС, І, 215); ві́втар і вівта́р (Погрібний, 82); вівтар і ві́втар 
(РУС, І, 12); ві́вта́р (СУМ, І, 550); вівта́р і ві́втар (УЛВН, 94; Орф., 95; 
Орфоеп., 99); вівта́р і ві́втар (СТУМ, 54; Головащук, 1995, 26; Коло-
мієць, ЗО); ві́вта́р (ВТССУМ, 130; СІСП, 215). Можливо, нормативна 
варіантність є результатом ретракції наголосу, яка й досі не заверши-
лася. Потрібно враховувати, що акцентуація ві́втар більше поширена у 
південно-західних говорах, а вівта́р – у південно-східних.

Ди́ску́рс (Голоскевич, 96); ди́ску́рс (КТСЛТ, 47); ди́скурс (СІСП, 368); 
екску́рс (УРС, І, 477; Погрібний, 170; Коваль, 147); е́кскурс (РУС, III, 
706; УЛВН, 186); е́кску́рс (СУМ, II, 460); е́кскурс (Орф., 200; Орфоеп., 
186; СІС, 290); е́кску́рс (ІСУМ, 554); е́кскурс (Головащук, 1995, 55; Коло-
мієць, 50; ВТССУМ, 257; СІСП, 407). Форма наголосу диску́рс, екску́рс  
вийшпа з вжитку. Акцентуація ди́скурс, е́кскурс більше відповідає укра-
їнській системі наголосу.

З двояким наголошенням побутують польські запозичення: кунтуш 
(у всіх відмінкових формах), краков’як (крім називного однини), цебер 
(у однині): ку́нтуш ’верхній одяг’ (Біл.-Нос., 200; Желех., І, 389; Грін-
ченко, II, 325; Голоскевич, 189); ку́нту́ш (УРС, II, 415); кунту́ш і ку́нтуш 
(Погрібний, 273); кунту́ш (Пилинський, 85; СУМ, IV, 400); кунту́ш і 
ку́нтуш (РУС, І, 606; УЛВН, 301; Орф., 329; Орфоеп., 300; СТУМ, 148; 
Головащук, 1995, 88); ку́нту́ш (ТСЧС, 250; ВТССУМ, 473); 

краков’я́ку (Голоскевич, 185); краков’я́ка і краков’яка́ (Погрібний, 
267); краков’я́ку і краков’яка́ (Матвіяс, 92); краков’я́ку і краков’я́ка́ 
(Орф., 320; Грищенко, 136); краков’яка́ (ВТССУМ, 461). У цій лексемі 
простежується зміщення акценту в напрямку флексії. Мабуть, це відбу-
вається за аналогією до багатьох українських утворень із суфіксом -як 
(березня́к, -а́; залізня́к, -а́; порожня́к, -а́).

цє́бєр (Бер., 24); це́бер, цебра́ (Біл.-Нос, 381); це́бе́р, цебра́ (Гануш, 347); 
цебе́р, цебра́ (Желех., II, 1051; Уманець, 83); це́бер, це́бра (Грінченко, IV, 
426); це́бе́р, це́бра́ (Голоскевич, 429; УРС, VI, 374); це́бер (Погрібний, 612); 
це́бер і цебе́р (РУС, III, 589; УЛВН, 696; Орф., 819); це́бе́р (СУМ, XI, 191); 
це́бер і цебе́р, це́бри (Орф., 602; Винницький, 23; СТУМ, 317); це́бе́р, цебра́, 
цебри́ (Головащук, 1995, 181); це́бер (ПУС, 26); це́бе́р, це́бра́ (ВТССУМ, 
1358). В.Скляренко дослідив, що цей іменник, як запозичення з польської, 
увійшов у давньоруську мову з початковим наголосом. На ґрунті окремих 
українських говорів він набув кінцевої акцентуації [5, с. 59].
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Невелику групу складають слова на -ер, -ор, що позначають осіб за 
родом діяльності, певною ознакою. Ці запозичення з різних мов ужи-
ваються з двояким наголошенням у всіх відмінкових формах: ва́хте́р 
(УРС, І, 116); ва́хте́р (СУМ, І, 298); ва́хтер, вахте́р (РУС, І, 94; УЛВН, 
65; ОРФ, 62; Орфоеп., 67; Винницький, 43); вахте́р і ва́хтер (Жовто-
брюх, 48; Головащук, 1995, 19); ва́хте́р (ВТССУМ, 76; СІСП, 206). На-
голошення вахте́р виникло за аналогією до шофе́р [6, с. 86].

Кава́лер (Желех., І, 328; Грінченко, II, 204); кава́ле́р (Голоскевич, 
161); кавале́р (УЛВН, 264; Орф., 285; Орфоеп., 257); кавале́р (СІС, 
392); кава́ле́р (ІСУМ, 541); кавале́р (СТУМ, 131; ТСЧС, 213); кава́ле́р 
(ВТССУМ, 408); кавале́р (СІСП, 490). У південно-західних говорах по-
бутують обидва варіанти (Говори, 240). Мабуть, ретракція наголосу за-
вершується, а форма кава́лер підтримується розмовним мовленням та 
вжитком у народних піснях.

Нуке́р і ну́кер (РУС, II, 157; Орф., 438); ну́ке́р (СУМ, V, 454); нуке́ри 
(СІС, 589); ну́ке́р (ІСУМ, 541); нуке́р і ну́кер (Головащук, 1995, 112); 
ну́кер (ТСЧС, 294); ну́ке́ри (СІСП, 680, монг.). Такі запозичення побу-
тують у сучасній українській мові, як правило, з наголосом на суфіксі 
(вояже́р, гренаде́р, стаже́р, селекціоне́р), а тому ця акцентуація вида-
ється нам більш перспективною.  

Конквістадо́р (Голоскевич, 179; УРС, II, 367; Погрібний, 260; УЛВН, 
287); конквіста́до́р, конкіста́до́р (СУМ, IV, 260); конквіста́дор (Орф., 
310; Орфоеп., 283); конквістадо́ри (СІС, 438); конквіста́до́р (ІСУМ, 
545); конкіста́дор і конквістадо́р (Головащук, 1995, 82); конкістадо́р 
(ВТССУМ, 448); конкіста́дори (СІСП, 547, іспан.). Акцент, очевидно, 
закріплюється на останньому складі, оскільки ця лексема належить до 
групи запозичень з іспанської: матадо́р, тореадо́р та ін., у яких наголос 
усталився на останньому складі. Цей процес, мабуть, сповільнюється 
складовою довжиною аналізованого слова.

Другу групу утворюють лексеми на позначення предметів, одиниць 
виміру тощо: а́нгстрем (УРС, І, 13; Погрібний, 15); ангстре́м (РУС, І, 
16); а́нгстрем і ангстре́м (УЛВН, 25); а́нгстре́м (СУМ, І, 45; ІСУМ, 
1480); ангстре́м (Орф., 21; СІС, 59); а́нгстрем (Головащук, 1995, 10; 
ВТССУМ, 18; СІСП, 80, швед.). Таких структур українська мова не знає, 
а варіант а́нгстрем є більш прийнятним.

Дебаркаде́р (Голоскевич, 91; УРС, І, 386); дебаркаде́р, дебарка́дер у 
професійній мові (Погрібний, 138; РУС, І, 278); дебаркаде́р, дебарка́дер 
(Яковенко, 32); дебаркаде́р (УЛВН, 152; СУМ, II, 228; ІСУМ, 541); 
дебарка́де́р (СІС, 231); дебаркаде́р і дебарка́дер (Орф., 167; Орфоеп., 157; 
СТУМ, 79; Головащук, 1995, 46); дебарка́дер (Коломієць, 39); дебаркаде́р 
(ТСЧС, 124); дебарка́дер (ВТССУМ, 210; СІСП, 321, франц.);
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фриме́р (Орф., 806); фри́мер (СІС, 724); фри́ме́р (СУМ, X, 644; СУМ, 
541; ВТССУМ, 1333); фриме́р (СІСП, 955, франц.). Запозичення на -ер  
– назви предметів в українській мові, як правило, мають ненаголошений 
останній склад (бро́йлер, гре́йдер, ке́рнер, ма́узер, флю́гер), що дає під-
стави вважати акцентуацією дебарка́дер, фри́мер більш перспективною.

Карма́зин (Желех., І, 336; Грінченко, II, 222); кармази́ни (Франко, 
XII, 246; Л.Українка, V, 265); карма́зи́н (Голоскевич, 166; УРС, II, 313); 
кармази́н (Погрібний, 244); кармази́н і карма́зин (РУС, І, 541; УЛВН, 
270; Орф., 291); карма́зи́н (СУМ, IV, 107); кармази́н і карма́зин (Орфоеп., 
263); карма́зи́н (СІС, 391); кармази́н і карма́зин (СТУМ, 134; Головащук, 
1995, 76); карма́зи́н (ТСЧС, 222; ВТССУМ, 418; СІСП, 507, італ.). Ак-
центування кармази́н прийшло до нас з польської мови [4, с. 62]. Од-
нак, конкуруючи з кінцевим наголосом, воно все більше поступається, 
оскільки наголос на  кінцевий склад у таких словах відповідає акцент-
ній моделі української мови (апельси́н, маргари́н тощо).

На́нду (< ісп. < індіан. ’рід птахів’) (СІС, 455); на́нду́ (Орф., 456; 
СІСП, 622, нанду́ (ВТССУМ, 571); на́нду́ (УРС, 372); нанду́ і на́нду (Го-
ловащук, 1995, 209);

фа́рфор (Уманець, 1078; Грінченко, IV, 375); фарфо́р (УРС, VI, 276; 
Погрібний, 597); фарфо́р і фа́рфор (Коваль, 151; РУС, 111, 596; Юрчук, 
25; УЛВН, 680); фа́рфо́р (Тоцька, 147; СУМ, X, 566; Орф., 796; Голова-
щук, 1979, 284); фарфо́р (Орфоеп., 587); фарфо́р і фа́рфор (Винниць-
кий, 43); фа́рфо́р (СІС, 866; ІСУМ, 547); фарфо́р і фа́рфор (СТУМ, 306); 
фа́рфо́р (Коломієць, 171; ТСЧС, 438; ВТССУМ, 1316; СІСП, 926). По-
чаткова акцентуація була властива грецькому (з арабського) зразку [1, с. 
145]. Як свідчить матеріал, таке наголошення було первинним. Варіантна 
акцентуація у сучасній українській мові – це, можливо, вплив двох типів 
наголосу в лексемах на зразок фо́сфор, фу́тор та деко́р, лінко́р. Очевидно, 
акцент фарфо́р підтримується російською мовою (РУС, III, 596).

У лексикографічних працях, акцентологічних дослідженнях пода-
ється неусталене наголошення кількох непохідних іменників жіночого 
роду, які запозичені з різних мов: а́мфора (Грінченко, І, 25); а́мфо́ра 
(УРС, І, 12); а́мфора (Погрібний, 14; РУС, І, 15; УЛВН, 24); а́мфо́ра 
(СУМ, І, 41; Юрчук, 32; Суперанська, 186); а́мфора (Орфоеп., 30; СІС, 
54; ІСУМ, 64; СТУМ, 19; Головащук, 1995, 10; ТСЧС, 42; ВТССУМ, 16; 
СІСП, 72). Наголос амфора повністю витіснений, і його фіксувати не-
має підстав.

Бро́ня (Бер., 17); броня́, у бро́ні (Сл. Лекс., 431); бро́ня (Біл.-Нос., 
62; Желех., І, 45); бро́ня́ (Уманець, 64); бро́ня (Грінченко, І, 101); бро́ня́ 
(УРС, І, 91; СУМ, І, 239); броня́ і бро́ня (Погрібний, 44; Коваль, 146; 



224

РУС, І, 78; Скляренко, 1969, 28; УЛВН, 56; Орф., 78; Орфоеп.,59); 
бро́ня і броня́ (СТУМ, 38); броня́ і бро́ня (Головащук, 1995, 16); бро́ня́ 
(ВТССУМ, 64). В. Колєсов відзначає, що „давньоруські факти запере-
чують це припущення, хоча в українських пам’ятках XVI ст. трапляєть-
ся кореневе наголошення” [7, с. 19]. Аналізований іменник походить від 
давньоверхньонімецького (Фасмер, 218), а коренева акцентуація пере-
важає в давніх українських пам’ятках. Як видається, такий наголос був 
первинним. Приблизно з середини XVII ст. проходить його переміщен-
ня на флексію, оскільки це наголошення більше відповідає українській 
моделі (сті на́, земля́). Остання форма акцентуації переважає в сучас-
них українських мовознавчих дослідженнях, лексикографічних працях. 
Флексійне наголошення побутує в сучасній поезії: броня́ (Павличко, 9), 
а тому його потрібно визнати рекомендованим, кореневе – допустимим. 
У значенні ’закріплення когось за ким, чим- небудь; документ на це за-
кріплення’ має вживатися тільки броня́.

Па́тина́ (УРС, III, 230); пати́на (Погрібний, 378); па́тина і пати́на 
(РУС, II, 374; Орф., 482); пати́на (СУМ, VI, 93; Юрчук, 32; СІС, 506, 
італ.); па́ти́на (ВТССУМ, 710; СІСП, 719). Рекомендованим є варіант 
пати́на, який відповідає українській моделі наголошення (лушпи́на, 
хусти́на).

Показовим є акцентний розвиток лексеми трапеза. У найдавніших 
українських акцентованих пам’ятках (відповідно до грецького trá peza) 
наголос подається тільки на першому складі: тра́пеза – двічі (Бер., 177, 
237); тра́пезы (Зін. Прип., 142, 173). У Т. Шевченка наголошеним висту-
пає другий склад: в трапе́зах (Шевченко, І, 165). Словники ХІХ – поч. 
ХХ ст. засвідчують уже різну акцентуацію: трапе́за (Желех., II, 979); 
тра́пеза (Грінченко, IV, 279); трапе́за (Голоскевич, 400). Сучасні лек-
сикографічні джерела фіксують тільки варіантне наголошення, причо-
му перевага надається первинній формі: тра́пе́за (УРС, VI, 89; ІСУМ, 
12; СУМ, X, 235); тра́пеза і трапе́за (Погрібний, 574; РУС, III, 471; 
Орф., 655; УЛВН, 559; Орфоеп., 567; СТУМ, 294; Головащук, 1995, 
172); тра́пе́за (ВТССУМ, 1263). Дослідники наголосу нормативним теж 
вважають варіантне акцентування: тра́пе́за (Пилинський, 86; Юрчук, 
33); тра́пеза і трапе́за (Яковенко, 35).У поезії XX ст. домінує тра́пеза: 
„Та щось роблю, коли нагода трапиться. Та вже ж і руки не такі як слід. 
Приймаю мовчки монастирську тра́пезу. Дивлюсь в провалля пережи-
тих літ” (Костенко, 478). Отже, первинним у цьому запозиченні було 
початкове наголошення. Ретракція акценту особливо активно проходила 
в XIX столітті. Та варіант трапе́за не витримує конкуренції і вже в XXІ 
столітті поступово відходить на друге місце (є лише можливим), що, 
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на нашу думку, пояснюється дещо обмеженою сферою вживання цього 
слова та міцною традицією.

Кілька утворень грецького походження з суфіксом -ij(a) функціо-
нують з двояким наголосом у всіх відмінкових формах. Рекомендова-
ним вважається суфіксальний варіант. Можливо, таке наголошення роз-
винулося внаслідок змішування двох типів акцентуації: суфіксального 
(евфоні́я, хірургі́я) та кореневого (геоме́трія, філоло́гія).

Діо́птрика (Голоскевич, 99); діоптрі́я (УРС, І, 411); діо́птрія і 
діоптрі́я (РУС, І, 292); діо́птрі́я (СУМ, II, 307); діоптрі́я і діо́птрія 
(Орф., 179; Орфоеп., 168); діоптрі́я (СІС, 271, грец.); діо́птрі́я (ІСУМ, 
595); діоптрі́я і діо́птрія (СТУМ, 86; Головащук, 1995, 48); діо́птрі́я 
(ВТССУМ, 228; СІСП, 383); синоні́мі́я (УРС, V, 306; СУМ, IX, 185); 
синонімі́я і синоні́мія (Погрібний, 520; Пилинський, 86; РУС, III, 277; 
УЛВН, 600; Орф., 692); синонімі́я (СІС, 764, грец.); синонімія (ІСУМ, 
593); синонімія і рідше синоні́мія (СТУМ, 273); синонімі́я (Головащук, 
1995, 156; СІСП, 837); хрономе́трі́я (СУМ, XI, 240; Головащук, 1979, 
295); хронометрі́я (СТУМ, 315). 1Зміщення наголосу в напрямку суфік-
са, очевидно, сповільню ється складовою довжиною слова, а тому фор-
ми синоні́мія, хро номе́трія можуть бути більш перспективними. Фікса-
ція в окремих лінгвістичних роботах із двояким наголошенням лексем 
інду́стрі́я, металу́ргі́я є помилковою. Нормою вважається інду́стрія, 
металу́ргія.

Отже, розглянуті запозичення ввійшли в українську мову, як правило, 
з наголосом мови-джерела (рідко – посередника). Утворення, які відпо-
відають або близькі українським структурним типам лексем, проходячи 
період акцентного вагання, здебільшого прагнуть набути наголос цього 
або подібного типу слів. Такий варіант у розглянутих словах уже пе-
реважає (броня́, вахте́р, кармази́н, конкістадо́р). Запозичення, які ста-
новлять адвен тивні для української мови утворення, певний час (іноді 
тривалий) ніби перебувають поза її системою, а точніше – на периферії. 
У  лексикографічних працях, лінгвістичних дослідженнях подаються 
різні форми або різні співвідношення рекомендованого та допустимого 
варіантів. Тому однозначно говорити про напрямок уніфікації наголосу 
важко (ана́пе́ст, ну́ке́р, на́нду́). У процесі акцентологічного засвоєння 
найважливіша роль аналогії. Важлива роль інших чинників: наявності 
відповідних афіксів, складової довжини слова, частоти його вживання 
тощо. Однак усі вони мають, як правило, допоміжний характер і часом 
сповільнюють зміщення акценту. 

Стрімке входження в українську мову багатьох наукових, фінансо-
вих термінів-запозичень збіль шило кількість лексем із неусталеним 
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наголосом. Оскільки вони рідко побутують в усному мовленні, не за-
реєстровані навіть у найновіших лексикографічних працях, то визна-
чати їх нормативність / ненормативність немає достатньо аргументів 
(анго́ла́р, механохо́рі́я тощо).
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The article examines ways to unify stress in borrowed words of the modern 
Ukrainian language. The sources of the XVI-XVIII centuries, dictionaries of the XIX-
XXI centuries,  modern and classical poetry are served as the research material. The 
normative accent was determined, some theoretical aspects of adoption of loan words 
were established. 
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ТИПИ РЕГУЛЯРНИХ СЕМАНТИКО-СЛОВОТВІРНИХ 
ВІДНОШЕНЬ ЛОКАТИВНИХ ІМЕННИКІВ 

З ЇХНІМИ ПОХІДНИМИ

У статті на матеріалі локативних іменників – назв географічних об’єктів 
української мови розглядається важливе в основоцентричних дослідженнях 
словотвору питання встановлення типів семантико-словотвірних відношень 
між твірними словами і похідними. Встановлені відношення визначаються як 
такі, що імплікують словотвірне значення похідних.

Ключові слова: твірне слово, похідне слово, локативний іменник, семанти-
ко-словотвірне відношення, типи семантико-словотвірних відношень, слово-
твірне значення, словотвірна парадигма. 
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Оскільки метою досліджень словотворчих процесів в осново цен-
тричному словотворі є виявлення семантичних континуумів, що форму-
ються дериватами на базі тих чи інших лексико-граматичних класів слів, 
та створення типології дериватів, яка ґрунтується на  тотожності твірної 
основи і на встановлених словотвірних значеннях, насамперед важли-
во визначитися у тому, чим є насправді словотвірне значення деривата: 
відношенням твірної і похідної основ чи твірного і похідного слів? На 
думку Манучаряна Р.С., типи семантико-словотвірних відношень вста-
новлюються  не між твірними і похідними основами, а саме словами, 
і словотвірне значення похідних слів є «особливий тип структурно-се-
мантичних відношень власне між словами як найменшими одиницями 
номінації, які завдяки цьому призначенню мають певну структурно-се-
мантичну завершеність» [6, 21]. Отже, в аспекті змісту похідного слова 
його базою є твірне слово як оформлена одиниця номінації, а словотвір-
не значення є семантичним відношенням твірного слова до похідного, 
а не семантичним результатом, який виникає, на думку окремих вчених 
(наприклад, Тихонова О.Н.), в процесі злиття смислів мотивуючого сло-
ва і словотворчого форманта.

Ономасіологічний аспект дослідження словотворчих процесів роз-
криває механізм того,  як відбувається поєднання смислів «старого» і 
«нового» поняття і які в результаті встановлюються у мові семантичні 
відношення між твірним і похідним словом у процесі словотворення. 
«Аналіз того, як відбувається встановлення того чи іншого зв’язку між 
даним предметом дійсності і іншими, стає засобом зрозуміти природу 
і сутність словотвірного значення» [5, 14], яке є «лише одним із се-
мантичних компонентів у складній структурі лінґвалізації об’єктивної 
дійсності, опосередкованої поняттєво-категоріальною структурою мис-
лення» [2, 37]. Тому вивчення семантики похідного слова і визначення 
його словотвірного значення передбачає обов’язково виявлення харак-
теру зв’язку, що фіксується похідним по відношенню до твірного, яке 
поряд з іншими дериваційними одиницями є виразником словотвірного 
значення.  Характер зв’язку твірного слова з позначуваним предметом, 
явищем дійсності залежить від ракурсу використання предмета думки, 
вибраного в якості ознаки найменування. 

Виявлення мотиваційно значущих компонентів семантики твірно-
го слова можливе лише в ході смислового компонентного аналізу, у 
результаті якого встановлюється семантичний простір твірного слова. 
Водночас семантичний простір твірного об’єктивується формальною і 
семантичною структурою похі дних. Залежно від  смислового завдан-
ня  акту деривації у семантичному просторі твірного виділяється певна 
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семантична ознака, що є релевантною для здійснення цього акту і яка 
викликає необхідні семантичні асоціації, на основі яких формується те 
чи інше семантико-словотвірне відношення між твірним і похідним сло-
вом, і які власне сприяють формуванню нового знака на базі іншого, вже 
відомого з попереднього досвіду.

У семантичній структурі слів однієї лексико-семантичної групи 
(ЛСГ) виявляються спільні семантичні елементи. Об’єднані на осно-
ві певної семантичної ознаки, слова тої чи іншої ЛСГ здебільшого 
«об’єднуються також і на основі спільних словотворчих  можливос тей» 
[11, 14]. Відповідно, і типи семантико-словотвірних відношень у парі 
«твірне – похідне» у слів однієї ЛСГ будуть більш-менш регулярними.

Отже, типи зв’язків між предметами об’єктивної дійсності визнача-
ють у мові семантичні відношення твірних і похідних слів. Тому вста-
новлення типів семантичних відношень між дериваційно зв’язаними 
словами є одним з першочергових завдань сучасної дериватології  [12, 
23]. В свою  чергу «встановлене семантичне відношення твірних і по-
хідних імплікує відповідне словотвірне значення, і такий напрямок імп-
лікації і лежить в основі виведення і опису останнього» [6, 34].

Смислове завдання акту деривації, яке Кубрякова О.С. розглядає як 
його обов’язковий компонент, визначає типи асоціативних семантико-
словотвірних відношень між твірною і результативною одиницями.  В 
описах дериваційних процесів Кубрякова  О.С.  застосовує таку методи-
ку аналізу, як синхронну реконструкцію акту деривації. «Ця методика 
дозволяє реконструювати синхронну дериваційну історію похідної оди-
ниці мови і описати усі компоненти процесу деривації у їх взаємодії і 
взаємозалежності» [4, 16], а в процесі реконструкції – встановити типи 
асоціативних семантико-словотвірних відношень між твірним словом і 
його похідними.

У мові семантичну категорію «loci» формують передовсім одно-
слівні найменування – непохідні і похідні локативні іменники (другі 
переважають). Локативний іменник як твірна база є цікавим об’єктом 
дослідження словотвірної системи будь-якої мови, незалежно, до якого 
структурного типу вона відноситься. В усіх відомих схемах класифіка-
ції лексики [3], при всій відмінності принципів  членування лексично-
го складу, що лежать в їх основі, виявляється певна  інваріантна ядер-
на частина, спільна для різних мов, до якої входять і слова локативної 
поняттєвої групи. Однак хоча вони й належать до числа найдавніших 
апелятивів, в українському мово знавстві послідовний, систематичний 
аналіз системи дериватів на базі локативних іменників з позицій осно-
воцентричного словотвору ще не здійснювався. 
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Локативну концептуальну сферу у мові покриває лексичний конти-
нуум локативних іменників, що становлять особливу з погляду специ-
фіки їх семантики лексичну мікросис тему. Своєрідність семантики цьо-
го кола лексики виявляється у семантичній неоднорідності локативів.   
Особливості семантики локативних іменників, їх семантична неодно-
рідність і, як наслідок, субкатегоризація локативного значення – питан-
ня мало досліджені. 

Основну частину локативів становлять іменники з конкретною пред-
метною віднесені стю. До них зараховуються як назви природних реа-
лій (гора, озеро, яр і под.), так і назви ар тефактів (дім, двір, кімната, 
школа і под.). Більшість непохідних локативних іменників належать до 
праслов’янського фонду лексики і синхронно є майже немотивовані.

Розглянемо на конкретних прикладах функціональну актуаліза-
цію семантики непохі дних локативних іменників – назв географічних 
об’єктів як твірних у сис темі семантико-словотвірних відношень, про-
аналізуємо найбільш типові і регулярні для них словотвірні семантичні 
зв’язки. 

Предметне значення  локативних іменників – назв географічних 
об’єктів і артефактів є суто денотативне за своєю природою, визначаєть-
ся референцією імені, основною рисою значення є дискретність денота-
та. Значенню цього типу властива багатоаспектність. Семантична орга-
нізація лока тивних іменників, як і інших назв з конкретною предметною 
віднесеністю в найбільшій мірі пристосована до функції ідентифікації 
предмета в єдності всіх його зв’язків і відношень. 

Дослідження дериваційних можливостей локативних іменників з 
конкретною предметною віднесеністю показує, що на словотвірному 
рівні  зазначені семантичні особли вості проявляються у різноаспектнос-
ті дериваційних зв’язків, у можливості неодноразової мотивації оди-
ниць однієї тематичної групи в декількох аспектах одним твірним сло-
вом (напр., лісник «лісовий сторож», лісівник «фахівець із лісництва», а 
також завідуючий ним»).

Оскільки усі локальні об’єкти, на відміну від більшості предметів 
матеріального світу, є об’єктами статичними (мають природні або штуч-
но встановлені межі, постійне місце роз ташування і т.д.), їм властиві 
сталі характерні для них денотативні ознаки – «конфігурація», «протяж-
ність», «положення у просторі по горизонталі і вертикалі»,  «заселеність 
живими іс тотами» і под. Підкреслимо, що для локативних іменників 
при встановленні словотворчих відношень характерна актуальність як 
екстенсіонального, так і інтенсіонального компонентів значення, і в пер-
шому, і в другому випадку спостерігається семантична різноманітність 
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цих відношень. Більшість з перелічених ознак властива передусім гео-
графічним предметам. Сто совно визначення «географічний предмет» 
принагідно зазначимо, що, оскільки семантичною базою іменників є 
позначення предметів і тих понять, що містять в собі загальну категорі-
альну ознаку предметності, таке визначення є коректним. Усі перелічені 
компоненти зна чення отримують, залежно від семантичного наповне-
ння назв різних типів локальних об’єктів, семантичний розвиток у де-
риватах локативних іменників. Досить нечітке природне членування 
географічного континууму (місцевості) за своєю конфігурацією (гора, 
долина, рівнина, горб і т.д.) дістало в процесі його осмислення люди-
ною більшої конкретизації. Ви ділені і осмислені особливості географіч-
них предметів знайшли у мові відображення у чис ленних словотвірних 
зв’язках  назв цих географічних предметів з їх похідними. 

Так, у субстантивній зоні типової словотвірної парадигми локатив-
них іменників характер похідних, утворених  від назв географічних 
об’єктів, визначається, зокрема, розміром самого об’єкта. Чітка окрес-
леність невеликих порівняно об’єктів дає можливість візуально виокре-
мити цей об’єкт з навколишнього середовища, реально сприйняти його 
видимі межі, прилеглу до нього територію, а отже, встановити локальні 
відношення між частинами географічного кон тинууму. До таких «не-
великих» географічних предметів відносяться, напр., балка, гора, озеро, 
яр. У похідних словотвірної парадигми  іменників на позначення цих ре-
алій об’єктивуються  семантико-словотвірні відношення «географічний 
об’єкт» – «місце, місцевість, що прилягає до нього» і утворюю ться по-
хідні зі словотвірним значенням «конкретизація локального значення»: 
гора - передгір’я, підгірок, підгір’я, загір’я, міжгір’я, озеро - приозер’я, 
заозер’я, яр - прияр’я,  балка - прибалок, море - примор’я, берег – при-
бережжя, узбережжя.   Іменникові похідні з цим словотвірним значен-
ням відзначені у субстантивній зоні більшості словотвірних парадигм  
аналізованих локативних іменників. На основі актуалізації сигніфіка-
тивного рівня се мантики встановлюються також семантико-словотвірні 
відношення подібності, співрозмірності, творя ться похідні  із слово-
твірним значенням «модифікація просторового значення», напр.: горб 
– пригорб, гора – при гора, пригір, пагорок, балка – вибалок, яр – виярок, 
горб – пагорб, діл – паділ. Відповідні форманти репрезентують у них 
сему «невеликий розмір об’єкта», яка об’єктивується лише у похідних 
від назв географічних об’єктів – заглиблень в земній поверхні. 

Залежно від типу географічного об’єкта  у семантичній структурі 
різних за значенням географічних локативів на основі актуалізації таких 
компонентів значення, як «придатне / непридатне для проживання, пе-
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ребування, розведення», «місце діяльності», встановлюються наступні 
семантико-словотвірні відношення, які  реалізуються дериватами суб-
стантивної зони із загальним словотвірним значенням «носій предмет-
ної ознаки» у різних конкретних лексико-словотвірних значеннях (ЛСЗ): 
«географічний об’єкт, мі сцевість» – «житель цього місця, місцевості», 
напр., гора – гірняк, горець, горянин, острів – острів’янин, море – по-
мор, степ – степовик, степняк (ЛСЗ «особа за місцем проживання»); 
«географічний об’єкт, місцевість» – « людина, яка використовує (цей) 
об’єкт як місце праці», напр., ліс – лісник, море – моряк, гора – гірник 
(ЛСЗ «особа за місцем діяльності»); «географічний об’єкт, місцевість» – 
«природний простір, де водяться (певні) тварини», напр., берег берегів-
ка, прибережник, море – морянка, поморник (ЛСЗ «тварини, які водяться 
в мі сці, названому твірним словом»); «географічний об’єкт, місцевість» 
– «рослинність  (цієї) мі сцевості», напр., берег – бережина, бережняк, 
бір – боровиця, боровина, боровик, степ – степняк (ЛСЗ «рослини, які  
ростуть у місці, названому твірним словом»). Серед дериватів СЗ «носій 
предметної ознаки» зустрічаються цікаві поодинокі утворення, скажімо, 
номен ба гнюк(-и) як самоназва поліщуків, які населяють дуже болотис-
ту місцевість на вузькій смузі між Білорусією та Україною, або озерниця 
«озерна або лиманна сіль»[8, 158]. Щодо назв рослин, які мають у своїй 
основі географічний номен, усі вони є загальнонародними або вузько-
діалектними утвореннями (на відміну від загальноприйнятої ботанічної 
номенкла тури). Локативна ознака у них має дуже загальний характер і 
може бути приписана  перева жно будь-якій рослині, що росте в тому 
чи іншому місці, напр., степняк  «рослина, що росте в степу», лісниця 
«ягода, що росте у лісі». Хоча, скажімо, гриб боровик  «білий гриб» уже 
має більш   локалізоване значення «білий гриб, що росте у бору». 

Аб’єктиви на базі локативних іменників найчастіше виражають най-
більш загальне значення  локативної віднесеності дено тата (лісовий, 
гірський, річковий і т.д.) і мають словотвірне значення «загальна від-
носність». Однак, досить регулярно ад’єктивна зона словотвірної пара-
дигми локативних іменників – назв географічних об’єктів представлена 
похідними, що виражають значення різної просто рової диспозиції від-
носно локативного об’єкта (за знаходженням біля нього, за(поза) ним, 
посередині нього і т.д.). Ці десубстантиви об’єктивують семантичні від-
ношення «географічний об’єкт» – «просторова ознака за відношенням 
до (цього) об’єкта» і характеризуються суто локативним маркуванням 
се мантики: при дорозі - придорожній, за горою – загірний, під горою – 
підгірний, перед горою – передгірний, на горі – нагірний (СЗ «конкрети-
зація просторової ознаки»). 
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Географічний об’єкт, як і будь-який інший предмет, може мати певні 
характерні, осо бливо виражені ознаки. Актуалізація семи «характерна 
ознака» сигніфікативного компоненту значення  є основою для появи 
похідних, які об’єктивують у ад’єктивній зоні аналізованих локативів 
семантичні відношення «географічний об’єкт» – «характерна ознака 
(цього) об’єкта»: бережистий, згористий, крутогорий, кручуватий (СЗ 
«якому властива характерна розрізнювальна ознака»).  У системі від-
субстантивних ло кативних прикметників похідні з цим СЗ, а також із 
значенням «який має велику кількість того, що названо твірним імен-
ником», напр., болотистий, горовитий, гористий, горяний, озеристий, 
печеристий і под. (семантичні відношення «географічний об’єкт» – 
«ознака місцевості за зосередженням на ній у великій кількості (цих) 
об’єктів»), творяться лише від назв географічних  об’єктів. Онтологіч-
на природа локативної ознаки не допускає її градації, зате просторова 
ознака може заперечува тися, що і виражають ад’єктиви зі СЗ «який не 
має, позбавлений того, що названо твірним словом», напр., безлісий, 
безозерний (семантичні відношення «географічний об’єкт» – «ознака за 
відсутністю (цих) об’єктів в іншій місцевості»). Щоправда, така ознака 
характерна небагатьом  денота там (край, місцевість). 

Якщо семантико-словотвірні процеси утворення відлокативних імен-
никових та прикметникових похідних базуються на семантичному «осво-
єнні» компонентів семантичної структури самого твірного, то появу вер-
бативів детермінують  більшою мірою синтагматичні відношення твір-
ного слова. Однією з основних універсальних ознак предметних імен є 
наяв ність у них не тільки номінативної, але й синтагматичної значущості. 
І хоча, як зазначає А.А.Уфімцева [9, 62], у розряді іменних лексем у по-
рівнянні з дієслівними но мінативна значущість превалює над синтагма-
тичною, власне лексична сполучуваність твір ного локативного іменника 
допомагає виявити словотвірні зв’язки цих іменників з вербатив ними по-
хідними. Теоретичні передбачення лексикалізації відсубстантивних по-
хідних, зо крема на базі локативних іменників, ґрунтується на з’ясуванні 
різних способів участі твірних іменників в організації мотивувальної син-
таксичної конструкції – перифрази деривата. Слід враховувати, що твір-
ний іменник може, по-перше, співвідноситися з різними предикатами, і, 
по-друге, займати у мотивувальній конструкції різні синтаксичні позиції. 
Отже, для з’ясування словотворчих процесів творення відсубстантивних 
дієслівних похідних необхідно не тільки виявити можливі типи мотиву-
вальних синтагм, але й «передбачити різні можливі ролі іменника в цих 
висловлюваннях і різні предикати до одного й того ж імені. Тут потрібна 
процедура реконструкції предиката з визначенням місця мотивувального 
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слова відносно від новлюваного предиката» [5, 178]. Різні ситуативні від-
ношення суб’єкта дії до локального об’єкта, в (на) якому, в межах якого 
дія відбувається, а також вла стиві самому локальному об’єкту специфіч-
ні предикативні ознаки об’єктивуються відповід ними словотвірними від-
ношеннями з подальшою їх реалізацією у похідних певного СЗ: «місце» 
– «дія, яка може відбуватися в (цьому) місці», напр., океанити, подоро-
жувати, пече рувати (ЛСЗ «здійснювати дію, яка переважно виконуєть-
ся в (на) місці, названому твірним словом»); «місце» –  «наділяти інший 
локальний об’єкт ознаками (цього) місця», напр., залі сити, заболотити 
(ЛСЗ «наділяти тим, що названо твірним словом»); «місце» – «виділятися 
в навколишньому просторі (цими) характерними локальними ознаками», 
напр., кучугури тися, горбитися (ЛСЗ «набувати ознаки того, що названо 
твірним словом»); «місце» – «поділяти територію на (такі) локалізовані 
частини», напр., межувати, районувати (ЛСЗ «створювати те, що назва-
но твірним словом»).  

Хоч семантика географічних номенів як назв з конкретною пред-
метною віднесеністю, що спеціалізуються на називанні статичних ло-
калізованих об’єктів, не сприяє утворенню ад вербативів (тільки окремі 
з аналізованих іменників стають твірною базою для прислівнико вих 
похідних), у виявлених  словотвірних парах встановлюються хоча й не 
типові для біль шості цих іменників, але дуже цікаві і специфічні се-
мантико-словотвірні відношення. Дери вати – адвербативи  від локатив-
них іменників – назв географічних об’єктів це переважно синтетичні 
неморфологізовані прислівникові форми, утворені на синтаксичному 
ступені ві діменникової адвербіалізації,  а точніше, на семантико-син-
таксичному ступені адвербіаліза ції орудного відмінка, [1, 198],  напр., 
горою (горами), горбом, рікою. Вони виражають семантико-синтаксичні 
відношення способу дії. Логіко-поняттєвою передумовою утворення та-
ких адвербативів є основана на людському досвіді практика порівняння 
явищ різного порядку. Прислівникове використання орудного відмінка 
частини локативних іменників у словосполученнях типу здійматися 
горою (напр., про хвилі), текти рікою (про людський натовп, гроші) 
можна інтерпретувати у такий спосіб, напр.: нагромаджені один на од-
ному, насипані в одну купу предмети візуально нагадують гору, тому  
цілком прийнятною є подальша трансформація вислову насипати у ви-
гляді гори у насипати горою. Аналогічна прислівникова функція влас-
тива термінологічному синоніму до гора іменнику горб, який, що ціка-
во, як географічна назва з’явився у мові внаслідок метонімії (можливо 
праслов’янського періоду)  з горб «патологічний наріст на спині або гру-
дях» [7, 110]. Словотвірними парами гора-горою (присл.), горб-горбом 
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(присл.) і под. об’єктивуються семантичні відношення «географічний 
об’єкт» – «спосіб дії, результат якої або її характер визначаються за по-
дібністю до (цього) географічного об’єкта» (ЛСЗ «ознака за відношен-
ням до того, що названо твірним словом»). Такі семантичні відношення 
можливі лише на базі тих локативів – географічних назв, денотатами 
яких є об’єкти з зовнішніми ознаками, які можуть приписуватися іншим 
– нелокальним  - об’єктам на основі їх подібності. 

Отже, «мовне освоєння» фактів і явищ у їх взаємозв’язку, зокрема й 
нав колишнього простору, найяскравіше відображається у мисленнєво-
мовленнєвих   процесах,  що завершуються виникненням  вторинних од-
нослівних  одиниць номінації. Для виявлення типів регулярних семан-
тико-словотвірних відношень твірного слова з його похідними важливо 
простежити, як «власне малюнок логічних зв’язків різних предметів і їх 
взаємовідношень в реальній дійсності відображується у значенні слів і 
детермінує утворення різних асоціацій, можливих шляхів і мотивів вто-
ринних найменувань» [10, 136]. Таке дослідження вписується у пара-
дигму функціональної лінґвістики.
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The question of formation of semantic-word formation relations’ types between 
formed words and their derivatives is analyzed in the article on the material of 
locative nouns-names of geographical objects of the Ukrainian language. The stated 
relations are defi ned as the ones which imply word formed meaning of derivatives. 

Key words: formed word, derivative, locative noun, semantic-word formation 
relation, types of semantic-word formation relation, word formation meaning, word 
formation paradigm.
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Олеся Сколоздра-Шепітко (Львів)

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРІЗВИСЬК 
ПЕРСОНАЖІВ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА

У статті проаналізовано прізвиськові номінації осіб у прозі Івана Франка. Про-
стежено, як у канві художнього тексту прізвисько характеризує свого носія.

Ключові слова: номінація особи, літературно-художній антропонім, промо-
висте ім’я 

З-поміж основних компонентів художнього тексту чільне місце займа-
ють власні назви, які виконують кілька важливих функцій (номінативну, 
текстотвірну, естетичну, алюзійну, характеристичну та ін.). Про важливість 
дослідження онімів у канві художнього тексту свідчать насамперед числен-
ні наукові розвідки з літературно-художньої ономастики, яка в останні де-
сятиліття виокремилася як окрема галузь ономастики. Сьогодні особливо 
активно досліджують ономастикони багатьох українських письменників, 
зокрема П. Куліша, І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, Ю. Янов-
ського, М. Хвильового, В. Дрозда, Яра Славутича, Л. Костенко та ін. Незва-
жаючи на те, що вже багато зроблено в царині літературно-художньої оно-
мастики в цілому й антропоніміки зокрема, актуальним і досі залишається 
дослідження ономастичного простору творів українських письменників.

Мета  статті – дослідити специфічні риси прізвиськ персонажів Фран-
кової прози та з’ясувати особливості аналізу таких художніх онімів у канві 
художнього цілого. 

Прізвиська героїв є особливо цікавою категорією у літературно-ху-
дожній антропонімії, оскільки їхнє функціональне значення у реальній та 
літературно-художній антропонімії практично збігається – вони повинні 
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характеризувати носія. Узагалі прізвисько – це “додаткове неофіційне ім’я, 
дане людині іншими людьми відповідно до її характерних рис, обставин, 
що супроводять у житті, за якоюсь аналогією, за походженням і іншими 
мотивами” [8, 5]. У художньому тексті, як зазначає Г.Лукаш, “літературний 
антропонім типу прізвиська виступає мотиватором багатьох ознак, має ши-
року конотативність, сприяє якнайточнішій передачі основних рис персо-
нажа” [3, 6], тому “мотивація прізвиськ виявляється або у співвідношенні 
із засобами мовного вираження художнього образу, або у спеціально ор-
ганізованому автором мотиваційному контексті” [9, 8]. У прізвиську тісно 
переплітаються денотативний, конототивний та стилістичний макрокомпо-
ненти змісту. Такий літературний антропонім, на думку Л. Кричун, є “по-
перше, засобом формування підтексту до основних способів називання, 
по-друге, засобом когезії, по-третє, художньою деталлю характеристики як 
окремого персонажа, так і мікросоціуму, в якому той існує” [2, 9], тобто 
прізвисько у художньому тексті є “одним із показників свідомості певної 
соціальної групи” [2, 9].

Усі прізвиська персонажів відіграють у творах функцію характеристики 
носія і можуть вказувати на:

1) зовнішній вигляд та особливості одягу іменованого героя: 
Цю групу репрезентують прізвиська Киценька, Напуда, Йойна з трьо-

ма бородами та Довбанюк. Прізвисько героїні оповідання “Батьківщина” 
Киценька мотивуємо апелятивом киценька – пестливе до кішка. Як зазна-
чає Т. Пастух, по-польськи Kociak (у просторіччі) означає “приваблива ді-
вчина” [4, 156]. Про таку мотивацію свідчить і контекст твору: “Її звали 
Киценькою. Брюнетка, з розкішним волоссям, з чорними, блискучими очи-
ма. Лице – кров з молоком. Зуби чудові. На устах усміх такий, що аж за 
серце хапав… Та й загалом уся вона, кожний її рух, кожда рисочка, кожде 
слово, кожний позирк її очей – усе в неї було таке, що я від першої хвилі 
забув себе.” [8, т. 21, 404].

Характеристику персонажеві за зовнішністю та поведінкою дає також 
прізвисько героїні оповідання “Микитичів дуб” Напуда, утворене від діа-
лектного слова напудитися, що означає “налякатися” [6, т. 5, 165]. Про таку 
мотивацію прізвиська свідчить і контекст твору: “Ми, діти, навіть бояли-
ся (жирний курсив наш – О.С.-Ш.) її потроху і, коли здибалися з нею на до-
розі, все обминали її мовчки, немов ось-ось ждали від неї якогось лиха. Але 
причиною того страху не були її поступки: вона ніколи не сказала нікому й 
лихого слова, тільки та її понурість, мовчазливість та забитість, що ви-
разно малювалась на її невродливім буцматім та трохи піщанистім лиці, 
в її очах і лінивих, мов за напасть, рухах” [8, т. 15, 100].
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Появу прізвиська Йойна з трьома бородами для персонажа оповідання 
“Полуйка”  автор пояснює так: “Якось він (Йойна – О.С.-Ш.) дивно прозивався, 
але ми прозивали його “Йойна з трьома бородами”, бо мав бороду, розділену 
на три косми, та й то середній був чорний, а два крайні сиві” [8, т. 21, 10].

Таку ж функцію у художньому творі виконує і прізвиськова номінація 
Довбанюк. Автор так пояснює вибір прізвиська для персонажа: “Та його 
властиво так тілько прозвали Довбанюком, за те, що все ходив у тих 
шляхетських, незбираних, як то кажуть, вибачте, «довбаних» штанах. А 
звався він властиво Городиський” [8, т. 16, 207].

Негативного персонажа повісті “Петрії і Довбущуки” названо прізвись-
ком Невеличкий, яке містить яскраві конотації. Так, у творі вибір такого 
ЛХА пояснено низьким ростом іменованого: “Відай, ми дармо ждем на 
ваших синів і на наші гроші, ватажку, - промовив з їдкою іронією в словах 
той сам низенький чоловічок, що перед тим відзивався. Називали його Не-
величкий” [10, т. 14,  79]. Проте у контексті цілого твору таке прізвисько 
викликає у читачів асоціації “невеличкий духовно”, оскільки, справді, пер-
сонаж думав лише про власне збагачення нечесним шляхом. Для імено-
ваного героя зафіксовано також номінацію пан Дараба [10, т. 14, 206], яку 
персонаж використовує, щоб завуалювати своє справжнє прізвище. Цей 
літературно-художній антропонім також є промовистим і вказує на діяль-
ність персонажа, щоправда в новому ракурсі. Слово дараба означає “пліт із 
сплавного лісу” [6, т. 1, 358] і пов’язаний з дією “переплавляти”. Такий ан-
тропонім асоціюється зі специфікою заняття іменованого, який переправ-
ляв у безпечне місце крадених коней: “Не треба й згадувати, що ремесло 
Хаїма процвітало під справною рукою Невеличкого. Близька густа діброва 
і її глибокі, недоступні яри служили нашим “чесним людям”  за місце, де 
переховували не раз і кілька день скрадені коні, фарбували їх, а відтак по-
силали за границю на продаж” [10, т. 14, 204].

2) особливості мовлення носія:
Цю групу ілюструє лише одним антропонімом Галай, яким наділено 

наймита Василя в оповіданні “Лесишина челядь”. Прізвисько Галай утво-
рене від апелятива галай – “крикун, верещун” [5, т. 1, 267]. Про таку мо-
тивацію антропоніма свідчить і контекст твору: “Його прозивали Галаєм, 
бо вічно, скоро вижене худобу в ліс, галайкоче та галайкоче і не вгаває на 
волосок” [8, т. 14, 256].

3) особливості поведінки, характеру, темпераменту:
До цієї групи насамперед зараховуємо два прізвиська, вжиті для героїв 

оповідання “Хома з серцем і Хома без серця”. Так, перший Хома, крім 
прізвища Бідолаха, мав ще й прізвисько, яким його назвали товариші, - 
Хома з серцем. Характеризуючи Хому, автор так пише про нього: “Се був 
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невеличкий живий чоловічок із повним виразу, але звичайно меланхолійним 
лицем, з очима, майже все немов примгленими слізьми, з лагідним, м’яким, 
хоч не мелодійним, голосом…, чутливий, іноді сентиментальний, легко по-
падав у ентузіазм, усе одушевлений високими ідеалами загального ощас-
ливлення, з невичерпаним засобом декламацій про свободу, братерство і 
гуманність…” [8, т. 22, 10]. Узагалі серце для персонажа – двигун усієї його 
діяльності, тому коли весь рух за справедливість був придушений, Хома не 
витримав – його серце (а це метафора його світогляду) розірвалося.

 Якщо для Хоми Бідолахи притаманний кордоцентризм, то другий Хома 
– Хома Галабурда основою свого життя і діяльності вважав розум, бо “лю-
бов плодить немовлят і ідіотів, і тільки розум робить із них твори, більше 
або менше подібні до людей” [8, т. 22, 11]. За цей прагматизм товариші 
прозвали його Хомою без серця. Але Хома Галабурда за це не ображався, 
оскільки вважав, що “ліпше не мати серця, ніж мати його на невідповід-
нім місці” [8, т. 22, 29].  

Прізвисько Епамінонд, вжите для головного персонажа оповідання “Бо-
рис Граб“ Бориса,  вказує на таку рису характеру персонажа, як чесність. 
Таке прізвисько школярі надали героєві через те, що він ніколи не говорив 
неправди: “Ученики зразу напівжартом прозвали його (Бориса – О.С.-Ш.) 
“Епамінондом”, вичитавши в латинських виписах Шенкля речення про 
сього старинного героя, “qui ne joco quidem mentiretur” (що навіть жартом 
не говорив неправди). Під назвою “Епамінонда” знала Бориса вся гімна-
зія” [8, т. 18, 190].

Поведінку героїні оповідання “Сойчине крило” добре характеризує 
прізвисько Сойка, яке героїня обрала собі сама. Так, Словник української 
мови фіксує таке значення слова сойка – “лісовий перелітний рудувато-сі-
рий птах родини воронових, який має білувату з темними смугами голо-
ву і невеликий чубчик червонуватого відтінку” [6, т. 9, 437]. Підбираючи 
назву для героїні, І. Франко добре обдумував свій вибір, про що свідчить 
абсолютна подібність Мані зі сойкою. Так, під час прощання і зустрічі зо-
внішній вигляд Мані, особливо гама кольорів її сукні, дуже нагадував со-
йку: “В тім моменті й тепер стоїш мов жива мені перед очима. На тобі 
перкальова сукня, червона з білими круглими цятками” [8, т. 22,75]. Ді-
вчина також спочатку жила з батьком у лісі (“Тямиш ту лісничівку в самій 
середині того лісу?... А в ній клубилося тихе, відлюдне життя старого 
батька і молодої дівчини” [8, т. 22, 61]), її сміх та постійне повторювання 
слів “Чи тямиш?”  нагадував голос сойки (“Чи ти ворона, що дереш горло 
своїм ненастанним “чи тямиш? чи тямиш?”, “А ти з далекого краю про-
стягаєш свою демонську руку, підіймаєш свій воронячий голос…” [8, т. 22, 
62]). Вона, як і сойка, стала перелітною птицею, яку доля закидала у про-
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стори Польщі, Німеччини, Росії, Китаю, але яка все ж таки повертається до 
рідного краю.

Цікаве прізвисько зафіксовано для персонажа оповідання “Задля праз-
ника” Леона Гаммершляга. Героєві надали прізвисько Помпа [8, т. 18, 316], 
яким його називали робітники, очевидно, за те, що він фукав на них свій 
гнів: “Ов, щось там мусило попсуватися, коли помпа не фукає, - жар-
тували робітники, що між собою називали принципала помпою” [8, т. 18, 
316], “Вифукавши свій гнів, пан принципал знов розпогодив і прояснив своє 
обличчя” [8, т. 18, 316]. Крім того, прізвисько можна мотивувати й інши-
ми значеннями апелятива помпа: 1) “насос для викачування чи нагнітання 
рідини або газу” [6, т. 7, 135]; 2) “урочистість, пишнота, розрахована на 
зовнішній ефект” [6, т. 7, 135]. Якщо взяти до уваги перше значення, то, 
справді, барон був для робітників тим насосом, який викачував з них сили, 
здоров’я і зароблені гроші. З іншого боку, Леон Гаммершляг, захотівши 
здобути баронський титул, силами робітників показав перед цісарем чисту, 
гарну фабрику з прекрасними умовами праці і проживання для робітників. 
Проте це був лише зовнішній ефект, який протривав усього кілька днів. 

Промовисте прізвисько Галапас, яке походить від слова галапас “дар-
моїд” [6, т. 2, 19], надано євреєві Мошку Ґоттесману в оповіданні “Як Юра 
Шикманюк брів Черемош” через те, що він збагачувався за чужий раху-
нок, виманював у людей їхні господарства, а також труїв своїх годованців. 

Для номінації головного персонажа оповідання “Історія моєї січкар-
ні” Яця Яремишина поряд з іншими назвами вжито прізвисько “дерев-
ляний філософ”, яке має таку мотивацію: “Мене віддавна люди прозвали 
“деревляним філософом” за то, що все бувало, скоро лиш яка вільна хвиля, 
люблю майструвати дещо. Якусь мені Бог дав легку руку до майстерства: 
що очима виджу, то руками зроблю” [8, т. 15, 251].

4) на розумові здібності:
Вказівку на інтелект персонажа має прізвисько Бовдур, вжите для одно-

го з головних героїв оповідання “На дні”: “От видите, се наш бургер, а 
радше Бовдур… - він Бовдуром прозивається”  [8, т. 15, 124]. Цей антро-
понім виконує у творі характеристичну функцію: в основі назви закладено 
значення лексеми бовдур “про грубу, нерозумну людину; недотепа; йолоп” 
[6, т. 1, 206].

5) на пригоди або характерний вчинок носія:
Для одного з персонажів оповідання “Батьківщина” зафіксовано пріз-

висько Каганець, яке характеризує особу (батька головного героя Опанаса 
Моримухи) за вчинком: старий Моримуха, як на сміх, дав “за колядку спі-
вакам каганець вівса”, за що колядники йому відповіли: “Слава Богу, вже й 
пісні конець! Нам овес, а ти пес, та вже будеш вік увесь і сам Каганець!” 
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[8, т. 21, 395]. Прізвисько персонажа мотивуємо апелятивом каганець, який 
має застаріле, жартівливе значення “велика чарка” [6, т. 4, 67]. 

До цієї групи також зараховуємо прізвисько Упав, яке вчитель о. Теле-
сницький з оповідання “Schönschreiben” дає одному хлопцеві-школяре-
ві (який у творі є оповідачем). Вибір номінації Упав, що з польської мови 
означає «гаряче», зумовлений тим, що школяр виправив професора при 
перекладі речень з німецької мови на польську, так мотивуючи вибір пріз-
виська: “Га-га-га! – зареготався отець Телесницький. – Упав! Упав, упав! 
– і, повторяючи се слово кумедним руським виговором, він бігав, майже 
скакав по класу. – Га-га-га! Упав! Ну, будеш ти в мене упав! Пам’ятай, 
віднині ти називаєшся упав!” [8, т. 21, 294]. 

Оповідання “Odi profanum vulgus” досить багате на номінацію осо-
би і насамперед цікаве тим, що містить різні класи антропонімів, які тіс-
но пов’язані з апелятивами – замінниками імен. В оповіданні зображено 
життя інтелігентних людей – працівників редакції однієї газети, яких наді-
лено промовистими прізвиськами. Так, одного професора, який завітав до 
редакції, наділено антропонімом Бомба, який можна мотивувати двояко. 
По-перше, іменований персонаж  мав дуже грубий голос, який, напевне, 
асоціювався з вибухом бомби. По-друге, він часто любив повторювати гу-
мористичне німецьке прокляття “Kreuzbombenelement” – “хрест-бомби-
елемент” [8, т. 21, 80]. Дві номінації зафіксовано для ще одного гостя 
редакції – артиста маляра Парафіянського, якого також гумористично 
поіменовано прізвиськовою номінацією Битва під Грунвальдом за те, що 
виграв суперечку з одним графом (очевидно, німцем, оскільки битва під 
Грюнвальдом, що відбулася 15 липня 1410 року, закінчилася поразкою ні-
мецьких військ). Зафіксовано також скорочену форму  цієї прізвиськової 
номінації – артист Битва [8, т. 21, 80]. 

У творі “Яць Зелепуга” зафіксовано прізвисько Недоварений, яке ха-
рактеризує іменовану особу за зовнішнім виглядом і мотивоване ситуацією, 
що склалася у житті персонажа, “котрому жінка окропом ноги обварила і 
котрого через те в цілім Бориславі прозвали Недовареним” [8, т. 16, 348].

Персонажа оповідання “Куди діваються старі роки” друзі називають 
прізвиськом Скрудж через те, що іменований герой переклав українською 
мовою повість Ч. Діккенса “Святий вечір”, у якій один із персонажів на-
зивався Скрудж. 

6) на етнічну приналежність носія:
Ця група репрезентована лише одним антропонімом Мойша, вжитого 

для персонажа-єврея твору “Schönschreiben”, якого так іронічно називає 
вчитель Валько: “А ти як пишеш, Мойше?” [8, т. 15, 88].  Відтак автор по-
яснює вживання такої номінації: “Валько всіх жидків у класі кликав “Мой-
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ше”, –  хіба що се були сини багатих міських тузів, перед якими він мав 
великий респект” [8, т. 15, 88]. Отже, прізвисько Мойша відіграє у творі 
функцію узагальнення. 

7) на місце проживання:
До цієї групи належить прізвисько дорожівський, вжите для номінації 

персонажа оповідання “На дні”. Узагалі ця номінація виконує подвійну 
функцію у художньому тексті: вказує на походження селянина (“Вони з До-
рожова, - заговорив знов смішками дід Панько” [8, т. 15, 129]) та розкриває 
особливості його вдачі (“То велике село Дорожів, і жиють там великі ву-
шобийники, великі палії та великі злодії, що все сваряться за моє і твоє…” 
[8, т. 15, 129]).

З одного боку, в основі назви дорожівський лежить ойконім Дорожів, 
а з іншого боку, можемо розглядати цю номінацію як таку, що утворена 
від слова дорожити: “оберігати, боятися втратити що-небудь”. Очевидно, 
Франко, підбираючи номінацію для селянина, хотів, щоб назва відповідала 
моделі, притаманній для українського антропонімікону, і, водночас, семан-
тикою своєї основи характеризувала носія. Цю думку також підтверджує 
апелятивна номінація ненажера, яку автор устами одного з персонажів 
уживає для іменованого героя і так пояснює свій вибір: “Ігій, на твою голо-
ву, - відповів, сміючись, дід Панько, - і то тобі завкридно, ненажеро!..От і 
єго, грішного,… заперли за “моє” та “твоє”…” [8, т. 15, 129-130]). Слово 
ненажера подано у словнику з ремаркою “розмовне”. У тексті оповідання 
це слово вжито у переносному значенні “людина, яка не задовольняється 
тим, що має, чого досягла; ненаситна людина” [6, т. 5, 341]. Про ненажерли-
вість селянина свідчить контекст: “Господи, різні люди бувають на світі…
Оден би, як-то наш дорожівський, за кусник хліба брату око виймав, а 
інший, хоч сам голоден, а другому й останнє дасть” [8, т. 15,133].

Отже, прізвиськова номінація персонажів у малій прозі Івана Франка 
насамперед відіграє функцію характеристики героя за зовнішністю, по-
ведінкою, характером і темпераментом, за розумовими особливостями, 
за характерним вчинком у житті, за національною приналежністю тощо. 
Прізвиська у художньому творі є завжди стилістично забарвленими і ма-
ють яскраво виражену конотацію. І.Франко як майстер слова завжди вдало 
підбирав номени для своїх героїв, беручи до уваги насамперед світогляд, 
звички та інші особливості персонажів, а тому всі прізвиська іменованих 
осіб максимально відповідають їх сутності. 

1. Белей Л. Нова українська літературно-художня антропонімія: проблеми теорії 
та історії / Любомир Белей. – Ужгород, 2002. – 176 с.

2. Кричун Л.П. Функції антропонімів у сучасному українському сатиричному ро-
мані: автореферат дис. …канд. філол. наук  / Л.П. Кричун.  – Кіровоград, 1998.– 18 с.



243

3. Лукаш Г.П. Ономастикон прозових творів В.Винниченка : автореферат дис. 
…канд. філол. наук / Г.П. Лукаш. –  Донецьк, 1997. – 18 с. 

4. Пастух Т. Конотації прізвищ та імен персонажів у прозі Івана Франка  / Тарас 
Пастух  // Українське літературознавство : Збірник наук. праць. – Львів : Вид-во 
ЛНУ імені І. Франка, 2006.– Вип. 68. – С.153-162.

5. Словар української мови [Зібр. ред. журн. «Киевская Старина» / Упоряд. з до-
датком власного матеріалу Б.Грінченко]. – К., 1907-1909. – Т.1-4.

6. Словник української мови : в 11-ти томах. – К. : Наук. думка, 1970-1980. – 
Т.1-11. 

7. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко / [редкол.: Є.П.Кирилюк 
(голова) та ін.]. – К. : Наукова думка, 1976-1986. – Т. 14-22. Паспортизуючи ілю-
стративний матеріал, у квадратних дужках також указуємо том і сторінку.

8. Худаш М.Л. З історії української антропонімії / М.Л. Худаш. – К. : Наук. дум-
ка, 1977. – 236 с.

9. Черновалюк І.В. Функціонально-семантичний аналіз власних імен в худож-
ньому тексті : автореферат дис. …канд. філол. наук  / І.В.  Черновалюк. – Одеса, 
1995. – 17 с.

The article analyzes antroponym nominations of the persons in Ivan Franko’s Stories, 
a special attention is paid to the “token names” in the works. It is traced how proper 
names and character of the heroes are interrelated in the canvas of the artistic text.

Key words: nomination of the person, antroponym, “token names”.

УДК 81’373.21 (477). 84                                  Сороцька Марія (Тернопіль)

МІКРОТОПОНІМИ ПІВНІЧНОЇ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ, В 
ОСНОВАХ ЯКИХ ВІДОБРАЖЕНІ 

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ РЕАЛІЇ КРАЮ

У статті представлені мікротопоніми, основи яких відображають куль-
турно-історичні реалії Північної Тернопільщини. За семантикою поділяємо їх 
на три групи. Найкількіснішою виявилася група анойконімів, основи яких позна-
чають різноманітні споруди, на другому та третьому місці знаходяться назви 
мікрооб’єктів, основи яких вказують на типи поселення та на шляхи сполучен-
ня. У ході роботи було здійснено кількісний аналіз мікротопонімів.

Ключові слова: мікротопонім, анойконім, культурно-історичні об’єкти, 
тип поселення, шлях сполучення, культові споруди, господарські споруди.

Складність і важливість зібрання мікротопонімів полягає у тому, що 
такі назви дуже рідко фіксуються у словниках та інших документальних 
джерелах. Дуже часто вони існують лише у пам’яті старшого поколін-
ня, майже вийшовши з активного вжитку молодшої генерації. Багато 
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мікротопонімів назавжди і безповоротно зникає із людської пам’яті. В 
поодиноких випадках назви дрібних географічних об’єктів фіксують іс-
торичні кадастрові карти та земельні реєстри. Однак, як засвідчує прак-
тика, такі назви можуть бути перекрученими, окремі діалектні одиниці 
записуються вже у літературному звучанні. Тому реєстр мікротопонімів 
є дуже важливим для розвитку сучасної ланки ономастики, яка займа-
ється назвами такого типу.

Мікротопоніми як власні назви дрібних географічних об’єктів є 
невід’ємним елементом онімної системи мови. Особливістю їх є те, що 
вони суттєво відрізняються від інших топонімів насамперед своєрідною 
структурою, словотвірним значенням, способами номінації та ін. Аналі-
зований нами клас власних назв відмінний також від інших онімів і тим, 
що належні сюди назви найближче стоять до апелятивів. Саме ця влас-
тивість дозволяє мікротопонімам повніше характеризувати ландшафт 
досліджуваної території. Варто зауважити, що мікротопоніми містять 
у собі невичерпне джерело інформації та необмежений потенціал для 
будь-якого мовознавця: чи то історика мови, чи то діалектолога, чи то 
лексиколога, чи то дериватолога. М. Майтан зазначає, що ”досі ні істо-
рики мови, ні діалектологи не збагнули ще цього словесного багатства, 
а мали б збагнути; якби ближче зайнялися вивченням анойконімів, то 
отримали б найповнішу картину про словниковий склад і словотвірні 
можливості словацької мови“ [4, 30-37].

Усі мікротопоніми Північної Тернопільщини поділяємо на відапеля-
тивні та відонімні. Сьогоднішню розвідку ми присвятили відапелятив-
ним утворенням, а саме мікротопонімам, в основах яких відображені 
культурно-історичні реалії краю.

Мікротопоніми, що походять від апелятивів на позначення культур-
но-історичних реалій, як зазначає В. Лемтюгова, відіграли визначну 
роль у топонімотвірних процесах. Топоніми фіксують назви майже всіх 
найважливіших сфер людської діяльності: промислів та ремесел, жит-
лових та господарських будівель, шляхів сполучень і водних переправ, 
земельних ділянок різного господарського призначення, типів поселен-
ня і їх частин та ін. [1, 38].

Лексичний склад мікротопонімії Північної Тернопільщини виявився 
доволі різноманітним. Увесь зібраний мікротопонімний матеріал на по-
значення культурно-історичних реалій поділяємо на три групи:

1) Мікротопоніми, основи яких пов’язані з типом поселення.
2) Мікротопоніми, основи яких вказують на шляхи сполучення.
3) Мікротопоніми, основи яких відображають назви різних спо-

руд.
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Домінантними в наших матеріалах виявилися мікротопоніми, осно-
ви яких пов’язані з назвами поселень та садиб, а також ті назви, основи 
яких називають різного роду споруди. Найчастіше такі об’єкти були но-
міновані за принципом близькості до певної координати [2, 10].

1). Мікротопоніми, основи яких пов’язані з типами поселень. Як 
стверджує В. Лемтюгова, у таких назвах проілюстровано особливості 
соціально-економічного і політичного життя народу, рівень його матері-
альної та духовної культури, зв’язок з іншими народами [1, 39]. Основа-
ми для творення мікротопонімів такого типу виступали апелятиви село, 
посьолок, хутір, двір, фільварок, вулиця та ін.

Найбільшого поширення на території Північної Тернопільщини діс-
тали мікротопоніми з апелятивом село в основі, що означає «велике по-
селення, сільський населений пункт, який часто відіграє роль економіч-
ного і адміністративного центру для найближчої округи» [Мурз. 501]: 
к.с. Село (Бак., Вал., Кімн.); виявлено кілька атрибутивних назв на по-
значення розміщення об’єкта відносно інших об’єктів: к.с. Верхнє Село 
(Дібр.), к.с. Нижнє Село (Дібр.). Найбільше у наших матеріалах задо-
кументовано анойконімів-орієнтирів із означеною лексемою в основах, 
а саме: кол. В Кінці Села (Баз.), к.с., п., пас., трф., ст., бер. За Селом, горб 
Коло Села (Очер.), пас. Між Селом (Білокр.), м.розв. На Селі (Попів.), 
кол. На Середині Села (Білокр.), п., неуг. Перед Селом (Крутн., Крутн.), 
бер. Поза Селом (Розт.), ст. Посередині Села (Плис.). Всього нами за-
фіксовано 73 мікротопоніми із таким апелятивом в основі, що становить 
6,8 % від усіх аналізованих нами мікротопонімів на позначення куль-
турно-історичних реалій. Велика кількість анойконімів з аналізованою 
лексемою пояснюється тим, що село — це основний тип поселення на 
території Західної України. Воно виступало як найпростіше об’єднання 
окремих селянських садиб, що зумовлювалося рівнем соціально-еконо-
мічного розвитку [3, 88].

У межах досліджуваного реґіону зафіксовано також кілька мікрото-
понімів з основою хутір. У зв’язку зі зростанням сіл, поступовим змен-
шенням у них земельних ділянок, молоді сім’ї отримували від батьків 
наділи, розташовані далеко від села. Внаслідок цього виникали присіл-
ки, які інколи називали хуторами [3, 88]. Хутором Е. Мурзаєв називає 
«окремий селянський двір із земельним наділом в сільській місцевості; 
висілок, маленьке поселення, жителі якого часто пов’язані родинними 
відношеннями» [Мурз. 599]. Такі мікрооб’єкти нечасто виникали на те-
риторії Північної Тернопільщини: к.с. Футір (Олиш., Фед.), к.с. Хутір 
(вжив. у 4 НП), к.с. Хутора (Яким.), пас. На Хутора (Гаї), пас. На Ху-
тори (Криж.). Всього ми виявили 30 анойконімів з апелятивом хутір 
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в основі, що дорівнює 2,8 % від усіх апелятивних назв на позначення 
культурно-історичних реалій території.

Серед зібраного матеріалу виявлено багато анойконімів з апелятив-
ною основою, що є головною складовою будь-якого поселення — ву-
лиця (вулиця «прохід, проїзд між паралельно побудованими будинками; 
ряди будинків, що стоять поодаль один від одного» [Мурз. 575]). Він 
реалізувався у таких мікротопонімах: к.с. Вулиця (вжив. у 9 НП), к.с. 
Гулиця (Заг., Онишк.). Найбільше нами зафіксовано анойконімів, які не-
суть у собі конкретне значення вказують на форму та розмір, місце роз-
ташування, вік об’єкта: к.с. Верхня Вулиця (Чум., Опр.), к.с. Висока Ву-
лиця (Баз.), к.с. Лісова Вулиця (Бол.), к.с. Мала Вулиця (Юськ.), к.с. Нова 
Вулиця (Опр.). Всього на досліджуваному терені нами засвідчено 65 
мікротопонімів, що мотивовані лексемою вулиця і це становить 6 % від 
усіх мікротопонімів на позначення культурно-історичних реалій краю.

На типи поселення вказують і наступні апелятиви у наших матері-
алах: ур. Вілька (вілька=зменш. до воля «хутір») (М.Заг.), к.с. Кольонія 
(Чум.), ур. Госада (В.Заг.) (пор. осада «поселення, село» [Гр.III 64]), 
к.с. Посьолок (М.Вікн.), к.с. Слобідка (пор. слобода, слобідка (т.с., що 
й воля) «частина міста, села з вільним населенням, де жили некріпос-
ні» [Мурз. 508]) (Юл.). Разом ми зафіксували 87 мікротопонімів з вище 
означеними основами (8 %).

Вважаємо доцільним додати до цієї підгрупи назв ще й ті мікрото-
поніми, основи яких пов’язані з просторовими ознаками об’єкта. Ви-
рішальним чинником при творенні мікротопонімів може бути розташу-
вання поселення, його загальний вигляд, розміщення житлових будин-
ків у межах населеного пункту. Розряд основ, які визначають орієнтацію 
об’єкта в просторі, становлять лексеми: зад, кінець, кут, центр. У на-
ших матеріалах найчастіше фіксуємо мікротопоніми з лексемами кут 
(куток), кінець, центр та ін. в основах: к.с. Задки (пор. зади «дальня, 
задня частина поля» [Пура 159], «задні частини села; поля, що приляга-
ють до поселень» [Мурз. 213]) (Попів.), к.с. Верхній Кінець (Бак.), к.с. 
Нижній Кінець (Бак.) (пор. кінець «край села, вулиці, поля» [Яшкін 88]), 
урч. Кут (Білокр.), к.с. Кутки (Лос.), горб Зелений Кут (М.Бер.), к.с. 
Тамтой Куток (В.Гор.), к.с. Той Куток (В.Гор.) (пор. куток «куток поля; 
ділянка клиноподібної форми» [Яшкін 102]), яр Поперечки (Н.Ол.), к.с. 
Центр (Ст.Ол.), м.розв. Центра (Млин.), баз., кол. У Центрі (Розт., 
Дун.), усього 108 мікротопонімів такого типу, що становить 10 % від 
усіх мікротопонімів на позначення культурно-історичних реалій.

Всього на означеній території нами записано 363 мікротопоніми, 
основи яких вказують на типи поселення, що становить 33,6 % від усіх 
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мікротопонімів на позначення культурно-історичних реалій. Найчасті-
ше вживаними є мікротопоніми з основою село.

2). Анойконіми, основи яких вказують на об’єкти шляхів сполу-
чень.

Найпродуктивнішими у цьому розряді виявилися загальновідомі 
лексеми міст, путь, шлях, дорога. Тут же виявляємо мікротопоніми з 
вузьколокальними апелятивами в основах гостинець, скрент, шкарп, 
штрека. Вживаються вони як в однині, так і множині, у початковій та 
демінутивній формах з різними означеннями та прийменниками: гай 
Липова Алея (Ст.Ол.) (пор. алея «обсаджена деревами, кущами з двох 
боків вулиця, дорога в парку, садку» [Пура 6]), ст. На Асфальті (Лішн.) 
(асфальтом у селі називають не покриття дороги, а саму асфальтова-
ну дорогу), к.с. Гостинець (діал. гостинець «шлях, дорога», пор. також 
«дарована земля» [Пура 102]) (Вол.), пас. Задорога (Лішн.), клад. Над 
Дорогою (Лішн.), м.розв., кол. На Дорозі (В.Гор., Білокр.), баз. За Міст-
ком (Ком.), к.с. За Мостом (Іква), к.с. Замостя (Іван.), клад. За Путем 
(Юськ.), к.с. Скрент (Богд.), м.розв. На Скренті (Богд.) (скрент з пол. 
поворот), п. Стежка (Стіж.), п., пас. Зашлях (В.Гор., В.Гор.). На тери-
торії Північної Тернопільщини нами записано і проаналізовано 110 мі-
кротопонімів, основу яких складають апелятиви на позначення шляхів 
сполучень, що дорівнює 10,2 % від усіх мікротопонімів на позначення 
культурно-історичних реалій краю.

3). Мікротопоніми, основи яких відображають назви різних споруд.
Ця група мікротопонімів на позначення культурно-історичних реа-

лій (антропогенних географічних об’єктів) становить найбільшу кіль-
кість топооснов. Тут виділяємо три групи анойконімів, основи яких вка-
зують на: а) господарські та побутові будівлі; б) культові споруди; в) 
фортифікаційні будівлі.

а) В основах назв мікротопонімів, що являють собою господарські 
та побутові споруди, засвідчені назви споруд, що пов’язані зі сферою 
обслуговування і назви будівель, що пов’язані з освітою та вихованням, 
а також зі сферою культури та відпочинку, а ще назви будівель сіль-
ськогосподарського призначення: к.с. Друкарня (Рохм.), пас. За Бри-
гадою (Вол.), м.розв. Гойдалки (В.Бер., Ком.), м.розв. Клуб (Білокр.), 
урч. Кльомб (В.Бер.), м.розв. Старий Клуб (Уст.), м.розв. До Купецько-
го Клубу (Рид.), баз. Коло Поваленого Клубу (В.Гор.), п. За Конюшнею 
(М.Гор.), неуг. Коровник (Кути), яр Чорна Корчма (Богд.), ур. Корчмись-
ко (Кр.), урч. Коршемка (Розт.), к.с. Коршма (Лішн.), пас. Обора (Бер.), 
зем.уг. За Свинарником (Іванч.), пас. Стадіон (Крутн.), баз. Коло Ста-
діону (Кімн.), м.розв. Стодоли (Криж.) (пор. стодола «приміщення для 
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зберігання продуктів сільського господарства» [4, 90], пор. також сто-
дола «клуня для соломи» [СБГ 2 254]), баз. Біля Току (Ст.Кок.), м.розв. 
Хата-Читальня (Лоп.). Разом нами засвідчено 176 назв такого типу, що 
становить 16,3 % від усіх мікротопонімів цього розряду. Всі твірні осно-
ви цієї групи мікротопонімів — слов’янського походження і мають про-
зору етимологію. Щоправда, знайдено кілька діалектних та рідковжива-
них лексем серед мікротопонімів досліджуваної території (гумниська, 
клуня, обора, склеп, стадниця та ін.). Частими є випадки, коли самого 
мікрооб’єкта давно немає, однак назва його продовжує вживатися, на-
гадуючи про його існування.

б) Назви культових споруд у матеріалах Північної Тернопільщини 
представлені такими апелятивами: каплиця, церква, кладовище (цвин-
тар), хрест, фігура, пам’ятник, наприклад: горб Капличка (Лос.), горб 
Каплички (Расл.), дж. Біля Каплиці (Лішн.) (пор. каплиця «споруда без 
вівтаря для молитов і відправ» [Пура 29], «каплиця» [Гр.II 217]), клад. 
Кладовище ЄХБ (євангелістсько-християнського баптиства) (Криж.), 
клад. Кладовище За Селом (Іван.), клад. Цвинтар, клад. Новий Цвинтар 
(вжив. в 11 НП), к.с., клад. Старе Кладовище (Білокр., Шпик., Млин.), 
клад. Старий Цвинтар (вжив. в 9 НП), клад. Дароване Кладовище 
(Ст.Ол.), клад. Закрите Кладовище (Криж.), клад. Чумове Кладовище 
(В.Бер.), клад. Штундівський Цвинтар (Попів.), клад. Георгіївське Кла-
довище (Зат.), клад. Миколаївський Цвинтар (Ст.Кок.), клад. Козацький 
Цвинтар (Гр.), клад. Польський Цвинтар (Кімн.), пас. За Цвинтаром 
(Вол., Розт., Гр.), мог. Пам’ятник (Ст.Кок.), горб Пам’ятник Загиблим 
(Лішн.), мог. Фігура (Попів.), мог. Фіґури (Дв.), горб, м.розв. Біля Фіґури 
(Ст.Кок., Ст.Кок.) (такі мікрооб’єкти з’являються в селах на честь лікві-
дації панщини; фігури-хрести ставили на роздоріжжях, щоб очистити 
місце, де людина могла б губитися на роздоріжжі; хрести (фігури) коло 
церков найчастіше є надгробними пам’ятниками тутешнім священикам, 
рідше фундаторам чи багатим жертводавцям), мог. Хрест (Лішн.), пас. 
За Хрестом (Кушл.), мог. Камінний Хрест (Дв., Кушл.), л. Біля Крижу 
(Криж.), клад. На Крижу (Криж.) (пор. криж «хрест» [Гр.II 305]), к.с. 
Спалена Церква (Лішн.), к.с. Зацерква (Гор., Дун.), к.с. За Церквою 
(Дун.), баз., клад. Коло Церкви (Рид., Дух., Дв.).

Як бачимо, група мікротопонімів на позначення культових споруд 
виявилася відносно великою, всього 369 назв, що відповідно дорівнює 
23,4 % від усіх назв на позначення культурно-історичних реалій. Домі-
нують власні назви з основою кладовище, цвинтар, церква. І це цілком 
зрозуміло, адже українці — народ глибоковіруючий, і після зняття за-
борони відвідувати храми, майже у кожному селі Тернопілля збудовано 
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нову або ж реставровано стару церкву. З давніх-давен наш народ шану-
вав пам’ять про померлих, могили та поховання ніколи не залишалися 
без догляду людей. Тому немає нічого дивного у тому, що на досліджу-
ваній території знайдено так багато мікротопонімів з основами хрест, 
фігура, пам’ятник. Аналізована підгрупа назв виявилася багатою на 
означення, що вказують і на вік об’єкта, і на місце розташування, і на 
його приналежність. Чимало мікротопонімів вживається у прийменни-
ковій формі, що прямо вказує на важливість та значимість такого об’єкта 
для місцевого населення. 

в) Мікротопоніми, в основі яких назви фортифікаційних споруд у на-
ших матеріалах представлені найменшою кількістю одиниць і виражені 
через апелятиви город, місто, палац, зокрема: м.розв. Воєнний Городок 
(Білокр.) (означений апелятив вказував насамперед на поселення, укрі-
плене валами та ровами [4, 89]; близьке значення фіксують і інші джерела: 
«обгороджене місце» [ЕСУМ І 571], «замок, населений пункт, який був 
обнесений стіною, обкопаний ровом; фортеця» [Яшкін 51]), г. Замчисько 
(Онишк.), к.с. Місто (В.Бер.), к.с. Під Містом (Іван.), к.с. Єврейське Міс-
течко (В.Бер.) (пор. місто «частина поселення, яка знаходилася за стіною 
замку» [Яшкін 114]), мог., к.с. На Палацу (Гор., Гор.), урч. Біля Вежі (Ст.
Ол.) (пор. вежа «башня» [Гр.I 130], пор. також «примітивне житло для 
довгочасного перебування» [Мурз. 115]), к.с. Під Муром (Дв.), маєт. Па-
лац (Колод.), маєт. Фортеця (Сур.), усього 61 назва, що становить 3,9 % 
від усіх анойконімів на позначення культурно-історичних реалій.

Отже, група мікротопонімів, основи яких пов’язані з назвами різно-
манітних споруд, виявилася доволі різноманітною та цікавою. Всього 
ми записали 606 мікротопонімів із такого типу основами, що становить 
56,2 % від усіх мікротопонімів на позначення культурно-історичних 
реалій та об’єктів. Найбільшою виявилася підгрупа назв, основи яких 
позначають культові споруди (369 одиниць), зокрема мікротопоніми з 
апелятивами кладовище, цвинтар, церква в основах. Майже наполови-
ну меншою є група анойконімів із назвами господарських та побутових 
будівель в основах (176 назв). Найменш кількісною виявилася група мі-
кротопонімів, основи яких відображають назви фортифікаційних спо-
руд (61 одиниць).

Всього на території Північної Тернопільщини нами виявлено 1079 
мікротопонімів на позначення культурно-історичних реалій. Означена 
група назв мікрооб’єктів містить багато менших підгруп та розрядів. 
В основах тутешніх мікротопонімів бачимо зокрема вказівку на типи 
поселення та їх складові (село, хутір, вулиця, двір), різноманітні (у т.ч. 
сільськогосподарські) будівлі (стодола, школа), а також культові (цвин-
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тар, каплиця, церква, фігура, хрест), фортифікаційні споруди (город, 
палац), а ще лексеми, що вказують на об’єкти шляхів сполучень (дорога, 
стежка, гостинець). З трьох виділених підгруп назв найчисельнішою 
виявилася група мікротопонімів, основи яких позначають різноманітні 
споруди (606 одиниць), на другому та третьому місці відповідно стоять 
назви мікрооб’єктів, основи яких вказують на типи поселення (363 на-
зви) та на шляхи сполучення (110 найменувань). Варто зауважити, що 
всі проаналізовані нами лексеми носять загальнослов’янський характер 
і мають прозору етимологію.
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In this article are presenting microtoponyms, bases of which are representing 
the culturally-historical objects of the northern part of Ternopil region district. 
Semantically we separate these names into three groups. The most quantitative is 
group of microtoponyms, bases of which are denoting miscellaneous edifi ce. On the 
second and third places are found the names of microtoponyms, bases of which are 
indicating on the type of settings and on the ways of communications. In the process 
of work the quantitative analysis of microtoponyms was done.

Key words: microtoponym, anoykonym, culturally-historical object, type of 
setting, way of communications, religious edifi ce, household edifi ce
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УДК 811.161.2’373          Олександр Тупиця, Лілія Зімакова (Полтава)

БЕЗЕКВІВАЛЕНТНА ЛЕКСИКА: 
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Розглянуто проблему визначення поняття безеквівалентної лексики сучас-
ної української мови. Досліджено функціональні особливості безеквівалентної 
лексики як мовного знака та носія етнокультурної інформації. 

Ключові слова: текст, безеквівалентна лексика, етнокультурне поняття.

У сучасній мовознавчій науці термін “безеквівалентна лексика” (далі 
БЛ) порівняно новий, і в його витлумаченні немає одностайності, а ін-
коли й конкретності, що не сприяє визначенню БЛ як категорії лінгвіс-
тики. Мовознавці намагаються відмежувати цей термін від інших, або, 
порівнюючи з іншими “національно маркованими” поняттями, дати ви-
значення його (М.П. Кочерган, Л.М. Дяченко, Н.Ф. Зайченко, О.В. Ко-
валь-Костинська, О.Л. Паламарчук, Т.А. Космеда, А.В. Волошина, 
Л.І. Машуровська, О.І. Кремльова та ін.). Розглядаючи проблему спів-
відношення слова і денотата, лінгвісти намагаються також дати відпо-
відь на питання про існування своєрідного етнокультурного шару лек-
сики, але особливості функціонування національно маркованої лексики 
в тексті залишаються сьогодні ще недостатньо вивченими.

Дослідження композиційної ролі БЛ у тексті сприяє поглибленню 
уявлень про національно забарвлену лексику взагалі та функціональний 
статус таких лексичних одиниць. Семантична структура кожної лексич-
ної одиниці може утворюватися кількома компонентами, тобто семами. 
Семантика БЛ багато в чому зумовлена історією, культурою країни, ді-
яльністю людини, її світобаченням тощо. БЛ відображає національно-
культурну своєрідність мови на лексичному рівні, називає такі поняття 
та явища у сфері певної культури, які не властиві іншим. Наші спосте-
реження доводять, що БЛ як складова образності тексту створює емо-
ційно-експресивний підтекст, пов’язаний з ідеоетнічним компонентом 
значення, висувається у смисловій ієрархії твору, виступає своєрідною 
функціонально-смисловою домінантою тексту.

БЛ наявна в кожній мові. М.П. Кочерган вважає, що БЛ, як правило, 
становить не більше 6-7% загальної кількості активно вживаних слів [9, 
171-172]. Загалом поява БЛ зумовлена життєдіяльністю певного лінг-
вокультурного колективу та відбиває розбіжності між лінгвістично-по-
нятійними кодами. Поява БЛ пояснюється також екстралінгвальними 
факторами. А.В. Волошина вважає, що “кожен етнос у процесі своєї 
життєдіяльності “олюднює” навколишнє середовище та вносить у нього 
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специфічні риси. З плином часу виникають етнічно значущі предмети-
реалії. У лексиці вони фіксуються словами-реаліями” [3, 57].

Критеріями виокремлення такої лексики можуть бути: 1) семантич-
ний (за яким враховується значення слів); 2) граматичний (показовий 
насамперед щодо одиниць, які мають певні формальні показники); 3) 
функціонально-стилістичний (БЛ може виконувати в тексті функції 
створення національного колориту, інтимізації тощо, у композиції по-
етичного тексту БЛ стає своєрідною смисловою домінантою (сильною 
позицією), впливає на зміст усього твору).

БЛ можна визначати за допомогою таких прийомів: 1) переклад (без-
еквівалентна як національно маркована лексика належить до групи, що 
не має відповідників у інших мовах); 2) експеримент (наприклад, під 
час проведення психолінгвістичного експерименту до поля слів-реакцій 
на певне слово-стимул потрапляють одиниці, що мають національно-
культурні елементи значень).

Національно-культурний компонент семантичної структури окремої 
безеквівалентної лексеми є невід’ємною складовою змісту цілого тек-
сту, тому визначальним фактором є також її частотність. Слововживан-
ня у різних контекстах може свідчити про традиційність використання 
певної лексичної одиниці. При розгляді явища безеквівалентності мо-
вознавці намагаються, як уже зазначалося, відмежувати його від інших, 
або, порівнюючи з поняттями “лакуна”, “реалія”, “фонова лексика”, 
“екзотизм”, “варваризм”, “колорит”, “національно маркована лексика”, 
“етнографізм”, “локалізм” та ін., дати визначення БЛ. Крім того, термін 
“безеквівалентна лексика” у різних мовознавчих працях використову-
вався неоднозначно. Відсутність одностайної думки щодо класифікації 
національно маркованої лексики зумовлює виникнення широкого кола 
наявних у лінгвістичній практиці робочих термінів, що використову-
ються для номінації лексичних одиниць з культурним компонентом у 
семантиці. Цей факт викликає також певні ускладнення у правильному 
розумінні системи лінгвістичного позначення БЛ. 

Є.М. Верещагін та В.Г. Костомаров доводять той факт, що не можна 
визначити ні повну еквівалентність, ні повну безеквівалентність лексич-
них одиниць. “Як безеквівалентні слова, так і фонові – не абсолютна 
категорія, а відносна. Говорити про те, чи можна певне слово назвати 
безеквівалентним, припустимо лише стосовно якоїсь мови. При цьому 
нерідко трапляється, що слово, яке є безеквівалентним порівняно з лек-
сикою мови Б, виявляється повністю еквівалентним у застосуванні до 
мови В. Це ж справедливо, якщо мати на увазі фонові слова” [2, 45]. 
Вони також відмічають певну спільність безеквівалентної та фонової 
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лексики, оскільки обидва класи “відрізняються від відповідних іншо-
мовних слів, тому що відображають специфіку національної культури” 
[2, 45]. Подаючи класифікацію, вони не розмежовують поняття безекві-
валентність та фоновість лексики, вживають термін БЛ замість фонова 
лексика і навпаки.

Р.П. Зорівчак визначає БЛ, порівнюючи з реаліями, що є, на її дум-
ку, “моно- і полісемантичними одиницями, основне лексичне значення 
яких уміщує традиційно закріплений комплекс етнокультурної інфор-
мації, чужої для об’єктивної дійсності мови-сприймача” [6, 58]. Вона 
вважає, що поняття “безеквівалентна лексика” значно ширше, ніж се-
мантичне поле поняття “реалія”, що відповідає лише випадкам лексико-
предметної безеквівалентності. Очевидно, всі реалії входять у обсяг БЛ 
певної мови. Але до цієї лексики належить також частина прислів’їв і 
приказок, окремі лексеми надзвичайно місткого семантичного наповне-
ння, що пов’язані з відмінностями в сегментації довколишнього світу 
окремими мовними колективами, та інші випадки лексико-семантичної 
безеквівалентності [6, 65]. 

Л.М. Дяченко також звертає увагу на спільність згаданих понять: 
“Слова з такою наповненістю семантики національно-культурним зміс-
том лінгвісти називають по-різному: безеквівалентними, реаліями, етно-
графізмами тощо. Ці слова є не що інше, як джерело знань про певний 
етнос: менталітет, звичаї, традиції, побут, надбання духовної культури 
народу. З одного боку, вони служать для позначення не наявних в інших 
національних культурах предметів чи понять, із ними пов’язаних, з іншо-
го – називають денотати, які були або є типовими, характерними, такими, 
що становлять невід’ємний атрибут духовної або матеріальної культури 
того чи іншого народу” [5, 9]. Дослідниця зауважує, що до безеквівалент-
них віднесені слова, основне лексичне значення яких уміщує традиційно 
закріплений набір етнокультурної інформації, пов’язаної з історією, еко-
номікою, побутом, культурою країни. До фонових віднесені слова, лек-
сичні фони яких містять своєрідні національно-культурні компоненти, 
що надають референту особливої предметно-кваліфікативної чи функ-
ціональної характеристики. Обидві групи національно маркованих слів 
позначають культурні, побутові, соціально-політичні реалії та поняття, 
не властиві етнокультурі та менталітету інших народів [9, 15]. 

М.П. Кочерган говорить про спільність понять “безеквівалентність” 
та “лакуна”. З цього приводу він, зокрема, зазначає: “У науковій літе-
ратурі терміни безеквівалентна лексика і лакуни часто вживаються як 
синонімічні і трактуються як слова, що відсутні в певній мові” [8, 42].
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С.Влахов та С.Флорин зазначають, що термін БЛ “трапляється в ба-
гатьох авторів, які трактують його по-різному: як синонім “реалії”, дещо 
ширше – як слова, відсутні в іншій культурі та в іншій мові, дещо вужче 
– як слова, характерні для нашої дійсності, і, нарешті, просто як непере-
кладні на іншу мову слова” [4, 41]. Усе-таки вони відмежовують поняття 
БЛ від реалії, але вважають, що реалії входять, як самостійне коло слів, 
у межі БЛ. Слово може бути реалією щодо багатьох мов, а безеквіва-
лентним – переважно у межах даної пари мов, тобто, як правило, список 
реалій даної мови буде більш-менш постійним, водночас словник БЛ 
виявляється різним для певних пар мов [4, 43].

Так, Т.А. Космеда вважає, що необхідно з’ясувати також співвідно-
шення понять БЛ, екзотизм та етнографізм. Етнографізм, як правило, не 
належить до запозиченої лексики. Цей термін уживається на позначення 
явищ культури, предметів побуту, традицій народу тощо щодо тієї мови, 
у якій вони є первинними [7, 61].

Саме завдяки БЛ як одному з вагомих показників національно-мов-
ної своєрідності етнічної спільноти спостерігаємо не тільки відмінності 
в називанні фрагментів дійсності, а й особливості культури взагалі, умо-
ви життя носіїв тієї чи іншої мови. У зв’язку з цим постають питання, 
зокрема, як упізнати БЛ та які групи безеквівалентних одиниць мож-
на виділити в лексичному складі мови. А. Бронська, розглядаючи осо-
бливості лінгвокраїнознавчого аспекту у викладанні української мови 
як іноземної, пише: “Серед слів з культурним компонентом є БЛ, тобто 
слова, які неможливо семантизувати за допомогою простого перекла-
ду. Близькими до БЛ є також слова, що збігаються у двох мовах своїми 
денотатами (тобто об’єктивним змістом), але не збігаються своїми ко-
нотатами (тобто емоційно-естетичними асоціаціями). Наприклад, слово 
калина може бути перекладено на інші мови, але для українця воно на-
повнене особистими спогадами і пов’язане з національною ментальніс-
тю. Такі слова автори називають конотативними” [1, 43].

У підсвідомості кожної людини існує, так би мовити, екстралінг-
вальний план, який дозволяє поєднувати в одне ціле, наприклад, слово 
та предмет, слово та явище, слово та думку (ідею) і тим самим дозволяє 
виділити національні особливості слова. Кожне слово – багатопланова 
картина, що відображає життя країни, суспільства, етносу. Те, що в мові 
існує слово-еквівалент назви певного предмета, поняття чи явища, зо-
всім не означає однозначності цього слова. Важливу роль тут відіграють 
ще екстралінгвальні плани. Накладаючись, вони можуть і не збігатися. 
Там, де спостерігаються розбіжності, говорять про наявність безеквіва-
лентних елементів. У поетичній мові спостерігається також подальший 
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розвиток та поглиблення асиметричного дуалізму мовних знаків, саме 
тому асоціативні зв’язки спричиняють велику розбіжність між сукуп-
ністю уявлень та конкретним значенням.

На думку З.Д. Попової та Й.А. Стерніна, “умови життя та побуту 
народу сприяють виникненню понять, що принципово відсутні у носіїв 
інших мов. Відповідно, в інших мовах немає й однослівного словнико-
вого еквівалента для їх передачі” [10, 71]. В українській мові відсутнє 
слово, що еквівалентне німецькому Besteck (столові прибори: виделки, 
ножі, ложки; набір інструментів; позначення судна на морській мапі), 
Geschwister (брати й сестри). Розглядаючи проблему міжмовної лек-
сичної еквівалентності, можна виділити три основних типи лексичних 
відповідників: 1) лінійні відповідники, коли одній лексемі певної мови 
відповідає в денотативному плані одна лексема іншої мови; 2) векторні 
відповідники, коли одному загальнішому за значенням слову мови від-
повідає кілька конкретніших слів іншої мови; 3) відсутність еквівалента 
лексеми в іншій мові. У випадку відсутності еквівалента застосовують 
поняття “лакуна” чи “безеквівалентна лексика”. Отже, БЛ – лакуни (від-
сутність поняття в одній мові при наявності його в іншій) [10, 71-72].

Усі вказані семантичні угруповання слів можуть бути визнані без-
еквівалентними, або словами з національно-культурним компонентом, 
етнографізмами, етнолексемами. Вони позначають усе те, що було чи 
є характерним, самобутнім для культури, побуту, традицій українсько-
го народу, передають національний колорит, національний менталітет. 
Проблема полягає в тому, що із семантичного погляду вони неоднорідні 
за ступенем специфічності. При визначенні коефіцієнта безеквівалент-
ності треба враховувати й інші елементи компонентного складу семан-
тики: кількість національно-культурних понятійних і непонятійних сем, 
їх якісний склад (ідентифікуючі, диференціюючі, ідеологічні компонен-
ти), наявність регіональних сем, а також смислові відтінки, яких набу-
ває лексична одиниця в різноманітних контекстах.

З огляду на всі ці аспекти, можна розмежувати (класифікувати) на-
ціонально марковану лексику за ступенем безеквівалентності: 1) поня-
тійно безеквівалентні слова – звукова оболонка у конкретних зіставлю-
ваних мовах однакова, а значення відрізняється понятійними семами чи 
лексичним поняттям: козак, курінь, русалка (наприклад, в українській та 
російській мовах); 2) частково безеквівалентні слова – значення їх від-
різняється денотативно-сигніфікативними зв’язками: сало, калина, січ 
(в українській та російській мовах); 3) інші слова з національно-куль-
турним компонентом – відрізняються конотаціями, прагматикою тексту, 
засобами передачі понять: легіт, берегиня, верховина (в українській та 
російській мовах).
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У працях багатьох дослідників також спостерігаються відмінності 
у визначенні явища безеквівалентності, оскільки критерії, покладені в 
основу розмежування категорії БЛ та інших “маркованих” понять, що 
містять етнокультурну інформацію, дещо відрізняються. Спільним є в 
першу чергу розуміння того, що БЛ – лексика національно маркована, в 
її семантиці наявний етнокультурний компонент.

Більш яскраво зв’язок між мовою і культурою виявляється у реаліях. 
Безеквівалентна лексика може також включати слова-реалії, які позна-
чають, головним чином у текстах, предмети матеріальної культури, що 
виступають основними для номінативного значення слова. Реалії – це 
дійсні факти з культури, історії країни, її героїв, традицій, звичаїв, побу-
ту. Поява нових реалій у матеріальному та духовному житті суспільства 
викликає виникнення реалій у мові. Порівняно з іншими словами мови 
характерною рисою реалій є її предметний зміст – тісний зв’язок між 
предметом, поняттям, явищем, яке вона означає, народом (країною), з 
одного боку, та історичним проміжком часу, з іншого. Тому реалії влас-
тивий певний національний (місцевий) та історичний колорит (колорит 
в даному випадку ми розглядаємо як сукупність особливостей, своєрід-
ність чого-небудь). 

Явище безеквівалентності має багато спільних рис і з лакунарністю. 
Дослідники вважають, що БЛ – це лексична лакуна (у бінарному зістав-
ленні з певною мовою). Мовна картина світу може мати різний вигляд. 
Вона створюється номінативними мовними засобами – лексемами, стій-
кими словосполученнями, фразеологізмами, а також значеннєвою від-
сутністю номінативних одиниць (лакунарністю). Про безеквівалентні 
лексичні одиниці можна говорити як про лексичні лакуни в міжмовно-
му порівнянні, коли постає проблема трансформації. Але все-таки між 
цими поняттями існують істотні різниці: БЛ визначається у межах кіль-
кох (двох) мов, лакуни можуть бути в окремій мові через відсутність 
однослівної номінації певного поняття, наприклад, українська лексема 
“молодята” не має антонімічного відповідника, хоч поняття у свідо-
мості мовців існує.

Схожі за функціями також екзотизми та варваризми. Екзотизми – 
слова і вирази, які засвоєні з інших мов, тому в їх семантиці відобра-
жено поняття “чужої етнокультури”. Варваризми – іншомовні слова або 
вирази, які повністю не засвоєні мовою, а відображають особливості 
семантики іншої мови. Вони можуть зберігати на письмі чужомовну 
графічну передачу, а при вимові наближатися до мови першоджерела. 
Отже, БЛ української мови в порівнянні, наприклад, із німецькою є ек-
зотизмом чи варваризмом у тексті-відповіднику:
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Не хотілось в снігу, в лісі,           Wollte nicht in Schnee und Wälder
Козацьку громаду                         Die Kosakenscharen
З булавами, з бунчугами              Um die Fahnen, um den Buntschuk
Збирать на пораду…                    Zur Versammlung laden.
…І про неї добрим людям            …Ihren alten Ruhm besingen
Кобзарі співають.                       Der Kobsaren Weisen.
                 (Т. Шевченко.)                                         (A.Kurella.)
При типологічному вивченні мов активно використовується термін 

“екзотизм”. Якщо БЛ – це нечисельні одиниці мови, що не мають в іншій 
мові дослівного еквівалента, а їхнє значення передається як фразові на-
йменування або словосполучення, то екзотизми – це БЛ, запозичена ін-
шою мовою. Таке витлумачення екзотизмів здається більш вдалим. Проте 
необхідно уточнити критерії, за якими запозичена БЛ стає екзотичною. 
На наш погляд, значну роль відіграє частота вживання слова, його належ-
ність до активного чи пасивного складу мови. Так, якщо БЛ, запозичена 
кількома мовами, активно вживається носіями цих мов, то експресія ні-
велюється й екзотичність зникає, напр.: борщ, вареники, пельмені та ін.

Якщо автор сам використав іншомовну лексему в своєму творі, вона 
також буде (залежно від форми) екзотизмом чи варваризмом, її ще на-
зивають “іншомовним украпленням” (термін С. Влахова та С. Флорина). 
“Іншомовними вкрапленнями” для нас є всі слова і вирази, які автор 
дає іншою, не своєю мовою в їхньому споконвічному написанні чи в 
транслітерації, тобто без будь-яких змін. З лінгвістичного погляду бага-
то іншомовних украплень, у тому числі, можливо, і реалій, варто було 
б віднести до “варваризмів” [4, 15-16]. Наприклад: Верблюд заплаче, і 
кайзак Понурить голову і гляне На степ і на Кара-бутак. Сингичагач 
кайзак вспом’яне… (Т.Шевченко).

Розглянувши концептуальні засади використання в лінгвістиці тер-
міна “безеквівалентна лексика”, ми вважаємо, що безеквівалентна лек-
сема – особлива одиниця, що відображає національно-культурну своє-
рідність мови на лексичному рівні, номінує такі явища у сфері певної 
культури, які не властиві іншим. БЛ – це складова образності тексту, яка 
несе емоційно-експресивний підтекст, пов’язаний з ідеоетнічним ком-
понентом значення. БЛ слугує для номінації понять та реалій, не має 
точних лексичних відповідників у соціокультурних парадигмах інших 
мов, які порівнюються з вихідною. Наприклад: укр. свита – нім. langer 
Bauernkittel der Ukrainer (довгий селянський кітель в українців). 

Специфіка БЛ полягає в її: 1) семантиці. БЛ належить до національно 
маркованої лексики сучасної української мови. У структурі лексичного 
значення безеквівалентних одиниць завжди наявна сема “національне” 
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(етнічне, фольклорне, символічне); 2) конотації. Семантика безеквіва-
лентної лексеми поширюється на контекст (смислове оточення) цієї 
одиниці в тканині тексту та весь смисл-зміст твору. БЛ сприяє створен-
ню етнічної картини світу; 3) функціонуванні. В ієрархії смислу тексту 
БЛ виконує функцію домінанти; 4) іншомовних лексичних відповідни-
ках. Поява БЛ у тексті наштовхує реципієнта на розуміння етнокуль-
турної приналежності твору. Наявність іншомовної БЛ у тексті створює 
специфічні умови для сприйняття. Текст починає функціонувати, таким 
чином, як феномен на межі двох культур.
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СВІТ ГАЛИЦЬКОГО СЕЛЯНИНА-ШЛЯХТИЧА 
У ДЗЕРКАЛІ МОВИ

(ЗА ПОВІСТЮ А. ЧАЙКОВСЬКОГО «ОЛЮНЬКА»)

У статті здійснено спробу окреслити особливості світогляду, світоба-
чення й світосприйняття особливої групи у структурі галицького селянства – 
дрібномаєтної шляхти. У ході лінгвокультурного аналізу повісті А. Чайковсько-
го «Олюнька» автор віднаходить аргументи на підтвердження думки сучасних 
істориків та етнологів про етнічно український характер цього суспільного 
прошарку, однак з консервативною соціальною свідомістю, позначеною «ам-
бітністю з нашаруванням емісійної обраності, які протягом століть не давали 
їй розчинитися серед селян».

Ключові слова: мова, мовлення, мовна картина світу,  мовна особистість, 
Андрій Чайковський, шляхта.

Найважливіша прикмета сучасних лінгвістичних студій – антропоцен-
тричність – передбачає звернення до мовної особистості як рівноцінного 
об’єкта вивчення з огляду на те, що мова невіддільна від її носія: відо-
бражаючи особливості його світогляду, світобачення й світосприйняття, 
вона водночас детермінує, творить їх [6, 212; 2, 7]. Початки такого погля-
ду на мову пов’язують з працями німецького філософа й лінгвіста В. фон 
Гумбольдта, який стверджував: «Всяка мова, позначаючи окремі предме-
ти, насправді творить: вона формує для народу, який є її носієм, картину 
світу», при цьому «кожну природну мову характеризує тільки їй власти-
вий огляд світу» [3, 80].  Пригадаймо, однак, що задовго до Гумбольдта 
давньогрецький мислитель Софокл прорік: «Заговори, і я тебе побачу».  
Насправді побачу той світ, що в тобі і навколо тебе, пор. у Р. Кіся: «… 
Людина в соціокультурному (психокульурному) плані є такою, як її по-
всякденні балачки (вкупі зі способами провадження цих балачок, вкупі 
зі спектром їх тематизації – так званим топіком, вкупі, врешті-решт, із 
доступними для тієї самої людини або ж групи людей діапазоном дискур-
сивних ресурсів та риторичних можливостей, що ними визначається зо-
крема загальний репертуар тлумачення-потрактування-оцінювання «тих 
самих» подій, фактів чи то об’єктів» [6, 6]. Отже, у своїй мові та мовленні 
людина (соціальна / професійна група, верства, нація в цілому) не просто 
ословлює світ – вона духовно обживає його [7]. Звичайно, це обживання 
не може бути абсолютно однаковим, бо кожна людська спільнота створює 
власну картину світу, до того ж на різних часових відтинках не цілком 
тотожну, бо й сам світ мінливий. Отож для пізнання власного народу, його 
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душі і духу важливо адекватно дешифрувати прихований в одиницях його 
мови «культурно маркований зміст». Неоціненним джерелом такого де-
шифрування є художні тексти, причому хронологічно віддаленіші завжди 
концептуально вагоміші для дослідника.

Мета нашої статті – окреслити картину світу галицької сіль-
ської шляхти ІІ половини ХІХ століття, взявши за основу повість 
А.Чайковського «Олюнька». 

На колишнє побутування шляхетських родів, крупних й дрібномаєт-
них, на теренах сучасної України вказують активно вживані в мовленні 
й сьогодні, причому  незмінно в позитивному конотаційному ключі, сло-
ва «шляхетний» (‘який відзначається високими моральними якостями; 
який дістав добре виховання, благородний; який відзначається витонче-
ністю, досконалістю, елегантністю; вишуканий’) [9 ХІ, 495], «шляхет-
ність», «шляхетніти». Проте роль і вагу шляхти в історії нашого наро-
ду на сьогодні ще докладно не вивчено й однозначно не потрактовано [5, 
56; 8, 12]. Досліджуючи цю проблему, учені [1, 99; 8, 10] покликаються, 
серед іншого, і на твори  А. Чайковського, що слугує додатковим свід-
ченням їхньої значущості в контексті заявленої теми.

Андрій Чайковський – відомий український письменник, громад-
ський і політичний діяч, що після здобуття фаху юриста на правничому 
відділі філософського факультету Львівського університету тривалий 
час працював адвокатом у різних містах галицького краю – Львові,  Бе-
режанах, Самборі, Коломиї. У всіх біографічних довідках значиться, що 
народився майбутній письменник  15 травня 1857 року в місті Самборі в 
родині дрібного урядовця. Хлопчик рано осиротів, а тому виховувався у 
своїх родичів: спершу – у селі Гординя Самбірського повіту, далі (з 1969 
року) – у самому Самборі. Першим наставником малого Андрія була 
бабуня, з нею він пізнавав ази грамоти. До початкової школи хлопчик не 
ходив, домашню науку продовжив під опікою вчителя церковної школи 
села Гордині, що водночас був там за дяка, – Теодора Присташа. З рока-
ми письменник згадував його як людину розумну і добру, що на той час 
було радше винятком, аніж правилом.   

Події, про які йде мова в одній із перших повістей А. Чайковського – 
«Олюнька» – розгортаються в серпні 1856 року. Місце дії – наддністрян-
ське село Пишнівці, що «на дві милі нижче Самбора», та сама Гординя, 
де автор провів свої дитячі роки. У перших рядках повісті він указує на 
визначальну ознаку цього села: «воно розпадається на дві адміністра-
тивні громади: на шляхетську, що зветься Закуття, і хлопську, або рус-
тикальну».  Свою оповідь автор пов’язує з першою, шляхетською, гро-
мадою, історію й побут якої добре знав, бо сам був вихідцем із дрібної 
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(малоземельної, ходачкової) шляхти. Зазначимо, що Пишнівці (Гординя) 
не було єдиним таким селом у наддністрянській околиці, пор.: «При-
карпатська дрібна шляхта проживала компактно групами в багатьох се-
лах, становлячи її велику, а подекуди й переважну частину в сучасній 
Самбірщині, Старосамбірщині, Турківщині, Дрогобиччині, Сколівщи-
ні, далі – у східних районах Прикарпаття, території нинішньої Івано-
Франківської обл. аж за Коломию» [1, 100], також:  «Процес легітимації 
(доказу шляхетства) показав, що в соціальній структурі населення Га-
личини впродовж 1772–1914 рр. зберігалася дрібношляхетська верства. 
˂…˃  Її кількість коливалася в межах 67 тис. осіб наприкінці  ХVІІІ ст. 
і до 260 тис. наприкінці ХІХ ст.» [8, 13].  Отож світ, який змальовував 
А. Чайковський, не був аж надто тісний, як це стверджував С. Єфремов 
у тезі: твори письменника «дають багато цікавих спостережень з того 
тісненького [виділення наше – М.Ф.], маловідомого світу, який являє 
собою дрібна сільська шляхта» [4, 518 ]. 

До середини XVІІ століття ця станова верства, за матеріальним ста-
новищем не відрізняючись суттєво від селян, мала в Галичині певні при-
вілеї (не відробляла панщини та інших повинностей, володіла землею і 
мала право голосу в місцевих сеймиках), однак в епоху Австро-Угор-
ської імперії вона вже жодним чином не впливала на політичне життя 
суспільства, хоча й вирізнялася в осібний соціальний прошарок певни-
ми елементами побуту, мовлення, міжособистісних стосунків [5; 8]. 

На осібності пишнівецької шляхти письменник акцентує буквально в 
перших рядках твору.  Вона не тільки має свою громаду, а й уряд: «на Закут-
ті начальникує префект з асесорами, а в громаді рустикальній – звичайний 
війт із присяжними». Звернімо увагу: обидві посади уряду шляхта номі-
нувала чужомовними термінами:  префект від лат. praefectus – начальник, 
асесор ‘член громадської ради’  – лат. assessor, від assideo – засідаю, очевид-
но, теж з метою акцентування своєї окремішності. Члени обох громад на-
магалися не перетинатися одні з одними ні в церкві (стояли по різні боки), 
ні в школі, ні навіть у корчмі, окремих музик навіть мали (він ˂…˃ грав на 
басі у шляхетській капелі – с. 194); селилися вони в різних частинах села, а 
якщо випадало хлопові жити поруч шляхтича, то, хоч би був і заможніший, 
мусив від того докладно відгородитися: У цілім Закутті мешкав один-од-
нісінький хлоп Ябчак Іван. ˂…˃ Однак загорода Ябчака була відділена від 
усіх шляхетських осідків так, що навіть мусив через свій город зробити 
собі власну вулицю, щоб з сусідами не сходитися» (с. 99).  Натомість ти-
тул шляхетський так багато значив, що навіть бездомні і нероби, які жили 
дурничками і лише за великої нужди наймалися на який день роботи до 
заможного шляхтича (як завсідники   Янкелевої корчми Асафат Базів та 
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Петро Криворучкий), не переставали бути шляхтичами.  Ябчакові було від-
казано в опіці над Олюнькою лише тому, що не гоже, аби «шляхетська кров 
валялася по хлопських припічках». 

Вирізнялася шляхта також своїм одягом: він чимось нагадував пан-
ський. Так, чоловіки-закуттяни носили «капоти сурдутового крою, хоч би 
й з полотна, кашкети, тобто шапки з дашками, похожі дещо на російські, 
хіба що вужчі дном, де-де рогатівки крою кілінського, взимку – низенькі 
баранячі шапки, «пасові чоботи», такі, що халяви шиті по боках на лад 
німецьких штіфлів»,  жінки – «крамські строкаті спідниці, кацабайки, а на 
голові хустки, зав’язані під бороду» поверх коси, обв’язаної «на міщанський 
лад ззаду голови в коліща – с. 98).  А вже про те, щоб шляхтянка вийшла за-
між за хлопа чи шляхтич  узяв за жінку хлоп’янку,  не могло бути й мови: 
«А якщо коли траплялося, що шляхтянка віддалася за хлопа, то вже їй не 
показуватися на вулицю Закуття, бо навіть і строю шляхетського муси-
ла зректися, а то, либонь, подерли б капоту з такого шляхтича, котрий 
оженився б з хлопкою – с. 99).  У членів обох громад були свої прізвиська: 
хлопи прозивали шляхтичів макогонами (за подібністю бляшанок для шля-
хетських дипломів до макогонів), а шляхтичі хлопів – мурґами з чорним 
піднебінням (від мурий – 1) темно-сірий або сіро-бурий (про масть); 2) бру-
натий, із ластовинням (про обличчя) [9 ІV, 829]. Як бачимо, ґрунтуються ці 
прізвиська на відмінних асоціаціях, і друге жорстокіше за перше.

Протистояння двох громад знімалося лише у хвилини обопільної 
загрози – перед злодієм, конокрадом, стихійним лихом (коли спіймали 
злодія на хлопсько-шляхетській території, тоді поступали зовсім со-
лідарно – с. 162). 

На сторінках повісті віднаходимо підтвердження обстоюваної сучас-
ними дослідниками  [1, 100; 8, 12]  думки, що наприкінці ХІХ століт-
тя галицька дрібномаєтна шляхта, матеріальним становищем жодним 
чином не відрізняючись від селян і ведучи селянський спосіб життя 
(обробляла землю, поралася, навіть маючи наймитів – «парубків» – по 
господарству, могла найматися на сезонні роботи до двору дідича чи 
заможніших шляхтичів, її діти лише взимку ходили до школи, а з весни 
по осінь пасли худобу та безріг ‘свиней’)  була закритим станом, усере-
дині якого плекали  почуття обраності та пам’ять про колишні привілеї. 
Це засвідчує як мовлення оповідача-автора, якого важко звинуватити у 
симпатіях до шляхти (див., до прикладу: Андрій у товаристві жінки 
втратив зовсім свою бундючну шляхетську вдачу – с. 177) [вид. наше 
– М. Ф.], так і героїв повісті – шляхтичів-закуттян. Так, найповажні-
ший і найавторитетніший з-посеред них Шевко, вислухавши побажання 
старого Лукаша стосовно майбутнього заміжжя Олюньки, відзначає: Та, 
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кажу вам, сусіде, нема як шляхтич на своїм загоні! Хоч тепер хочуть 
нас зрівняти з хлопом, до війська нас беруть, але все-таки що шляхтич, 
то не хлоп! Ніхто йому не сміє сказати: «Уступися, посунься!..» А в 
шкіру як б’ють, то на дивані… Але шляхтич мусить бути правдивий і 
тямити те, що він шляхтич, що його батьки заледве королеві кланяли-
ся та ще воювати вміли – (с. 149). 

Вищий у порівнянні з хлопами соціальний статус шляхти, часом на-
віть запобігання перед нею засвідчують ті, хто в силу своєї професійної 
діяльності дотичний до обох громад:  Значить вибили, то й пропало… 
Го-го! Розумна шляхта, – каже жандарм (с. 165);   Ну, а від чого ж вони 
шляхта? – додав Янкель. – Якби то були зробили хлопи, всіх би їх поло-
вив жандарм на гарячому вчинку ( с. 166); Священик ˂…˃ поводився зі 
шляхтою дуже обережно, зовсім не так, як з хлопами, хоч волів хлопів, 
ніж гордих шляхтичів – (с. 174). 

Для Шевка, як і багатьох інших, хто дорожив ім’ям шляхтича, шляхет-
ський – це завжди чоловік вихований (Видно, що в ньому добра шляхетська 
кров – с. 154), справедливий (Цю правду, що вам тут, у моїй хаті, кажу, 
можу повторити всюди, а з дівчиною зроблю так, як мені моя совість на-
казує… кривдити її не дам!.. – с. 228), принциповий (Не схоче ваша жіночка 
до мене пофатигуватися, то завтра йду до суду, а тоді ви так будете опі-
куном, як на моїй долоні волосся виросте – с. 226), що доводить до кінця роз-
почату справу  (А тепер, коли я вже справу взяв у свої руки, то й докінчу її, бо 
на середині дороги ставати не вмію – с. 225), для якого зламати дане комусь 
слово – то втратити честь (Я слова шляхетського не цофаю – с. 206). Андрія 
Лукашевого він не вельми шанує (ваш чоловік віхоть – с. 228) насамперед 
тому, що той фартушкевич (так обізвав сина сам батько, покійний Луць) і від 
страху перед жінкою може шляхетським словом знехтувати: Поки ваша жі-
ночка здорова, то не дасть вам слова дотримати, хоча й шляхетського (с. 
206), хоча визнає, що господар той «добрий і нічого з хати не винесе».

Загалом, слово мало велику вагу у шляхетській спільноті; воно було 
запорукою виконання обіцянки1: правдивий шляхтич за жодних об-

1 Показова у контексті згаданого розмова діда Олюньки з Шевком, у якій він 
просить того бути за громадського опікуна дівчинці:

– Та коли так лише, то добре. Я вам обіцяю… Чому ні? З тим великого 
клопоту не буде.

– Давайте мені на теє слово!
– Даю вам слово.
– Але шляхетське слово.
– Так єсть, шляхетське слово! – каже Шевко і подає старому руку.
– Я тепер цілком за Олюньку спокійний, хоч би мене пан-Біг до себе 
покликав, – каже Луць.
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ставин не мав права відмовитися від нього. Тому в багатьох справах 
шляхта обходилася без писаря, досить було одного-двох свідків: Отже, 
пам’ятайте, панове, добре, що шляхетно уроджена Гелена Лукашева 
годиться вийти заміж за шляхетно уродженого Дмитра Полошинсько-
го (с. 260). Нерідко така усна угода завершувалася почесним – могори-
чем і вгощанням. А для людей, які мали авторитет і повагу в громаді, 
і свідків не вимагалося, тому-то старий Луць, віддаючи перед смертю 
у розпорядження Шевка свій невеликий спадок, не сумнівався, що все 
буде так, як він того бажає. Шевко справді щиро переймався долею 
Олюньки, хотів, аби стала «доброю шляхтянкою» (с. 210), намагався 
влаштувати її майбутнє і був переконаний, що в особі Дмитра знайшов 
добру партію для неї. Обережний,  прискіпливий, досвідчений, він не 
припускав, що глибоко помиляється. Та коли дізнався про весь безмір 
Дмитрової підлості, попри весь гонір шляхетський, не повагався при-
знатися в цьому (Я того хлопця оглядав на всі боки і так помилився! Я 
все казав, що в нім добра шляхетська кров пливе, а то була вовча кров… 
І того мені найбільше жаль – с. 319). 

До слова, про гонір шляхти: їй дуже залежало на ньому. У повісті               
А. Чайковського є такий фрагмент. Префект за врятовану під час повені 
дитину запропонував шляхтичеві Базеві  винагороду – двадцять п’ять 
ринських або орден.  Базьо вибрав орден, і той вибір був підтриманий 
схвальним шляхетським «Віват Базилі!».

Шляхта  мала власні звичаї й традиції, які ревно оберігала. Один з них 
– ввічливе ставлення до гостя (шляхта коли кого просить до себе і гостем 
називає, то не зламає права гостинності – с.324). Тільки особливі об-
ставини могли змусити шляхтича порушити її. У повісті – це негідне по-
водження Ганни, жінки Олюнчиного опікуна й вуйка, з бідною сиротою. 
Ось Ганна на вимогу Шемка прийшла до нього на розмову – і той «навіть 
не попросив її сідати за шляхетським звичаєм (с. 228), бо вважав за недо-
стойне вшановувати людей непорядних, хай навіть шляхтичів.

Шляхта була невблаганною, навіть жорстокою, коли йшлося про за-
хист її статків та інтересів: Насамперед треба його [злодія] порядно ви-
парити, щоб пам’ятав шляхетську руку (с. 158). Законові підпорядко-
вувалася, але несправедливим, на її погляд, вимогам – горда, каже про 
неї автор, бутна ‘пихата, чванькувата’ [9 І,  266], хоча не відмовляє їй у 
тямущості (Закуттяни були тямущі люди… – с. 194). Так, пишнівецький 
дідич, через несплату  оренди, вирішив змінити орендаря корчми Янкеля, 
улюбленця шляхти (Знав з кожним до ладу дійти, знав як до кого заго-
ворити, знав, хто чого потребує – с. 112; ніколи не зрадив, що діялося в 
корчмі, та й умів честь віддати шляхетським клейнодам – с. 113). Тож 
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закуттяни так дошкулили новому орендареві своїми шляхетськими збит-
ками, що той сам утік. Збунтувалася вона і проти свого пароха, ходачково-
го шляхтича за походженням, коли той, з метою очищення грецького об-
ряду, наказав усім читати молитву по-руськи, відмовляючи непослушним 
у сповіді, і «за все щонайменше подавала скарги до консистора». Навіть 
Андрій, що боявся жінки своєї, як вогню, у розмові зі священиком був 
безапеляційний (Тато слабі та й годі, і я приїхав до єгомостя нині. А на 
те ми ксьондзу платимо, щоб людей сповідав при потребі та й робив 
свою річ – с. 175). 

Насамкінець, про мовленнєвий портрет шляхтича. У всіх дослідженнях 
значиться, що шляхта вирізняла себе й у мовному аспекті. Наголошує на 
цьому також А. Чайковський. У середовищі шляхти, каже він, обов’язковим 
було звертання на «ви» та з використанням слів «пан», «пані». Називали 
себе шляхтичі через батькове ім’я: Яців Ясьо, Петрів Юзьо, перелицьовую-
чи українські імена на польський лад, скажімо, не Іван, а Ясьо, не Василь, а 
Базьо, Базилій, не Петро, а Пйотр, не Андрій, а Єнджей. Перекручувалися 
й інші слова: Дзінь добрий, панє префекцє.  Прізвища мали шляхтичі склад-
ні: Гординські-Федьковичі, Чайковські-Тимковичі тощо, де друга частина – 
родова назва, так звані придомки.

Попри певні чужомовні вкраплення, насамперед польські, – окремі 
слова (респектують ‘поважають’, тестамент ‘заповіт’, за позволенєм, 
кавалір ‘залицяльник’), вигукові фразеологізми: Свєнтий Янє з Дуклі!, 
Матко боська кальварійська!, Матко найсвєнтіша!  –   мовлення закут-
тянської шляхти все ж українське. У ньому багато стилістично забарвле-
них слів – рідше меліоративів (дідусеньку мій, соколику;  татуню; Ан-
друсю; мої дітоньки бідні; ходи борзенько), частіше пейоративів (злодю-
га; нездара; нехлюя ); також просторічної (борзо, пражити буде на кож-
ному кроці;  паничеві випари хребет) та лайливої лексики (мудьо якийсь; 
А не діждеш ти, багачу проклятий, щоби моя дитина в тебе служила; А 
бодай твоя вуйна повісилась!); Отак, ти, бовване проклятий! Я стіль-
ки наслухалася задля твоєї чортової сестрінки, бодай її був дідько взяв 
ще до того, як я їх побачила!; почекай ти, малпо одна!; чорте угнявий). 

Мовлення  автора та дійових осіб щедро пересипане питомими фра-
зеологізмами та прислів’ями: обидвоє підете з торбами; терплячка 
урвалася; на середині дороги ставати не мію;  до сивої коси; Не кайся 
рано встати, а молодо оженитися. А от чужомовних одиниць такого 
типу зафіксовано лише одну: Я за Дмитра ручаюсь, бо то добрий хло-
пець… Розумієте, язици?.. – с. 258. 

Описуючи події і своїх героїв, автор найчастіше вдається до такого 
поетичного засобу, як порівняння, причому ґрунтуються вони в осно-
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вному на питомо українських поняттях та образах:  Дмитро почервонів,  
як буряк (с. 124);  невсипущий, як мурашка (с. 166); окульбачила свого 
чоловіка, як сліпу кобилу (с. 181);  грубий, як бочілка (с. 194); легені в 
нього були, як ковальський міх (с. 194); боялася, як вогню (с. 249); силь-
ний, як ведмідь (с. 248) тощо. 

Усе зазначене засвідчує слушність висновку Л. Сливки, що галиць-
ка сільська шляхта була українською за походженням, пор.: «Ідентич-
ність сімейних, церковно-календарних обрядів, традицій селян та дріб-
ної шляхти засвідчує їх спільне українське походження» [8, 17]. Однак 
суттєво і те, що усіма силами вона намагалася, часто прикликаючи на 
допомогу такі не вельми позитивні риси, як бундючність та  пихатість, 
зберегти соціальні риси шляхетської верстви.
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An attempt to outline the features of world view, attitude and perception of the 
world of the special group in the structure of the Galychyna peasantry is carried 
out in the article – owning a small estate gentry. During the linguistic and cultural 
analysis of story of A. Chaykovskiy «Olyun’ka» an author searches for arguments 
in support of opinion of modern historians and ethnologists of ethnically Ukrainian 
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character of this public layer, however with conservative social consciousness, 
marked «ambitiousness with stratifi cation of emissive election, which during ages 
stopped it dissolving among peasants».

Keywords: language, speech, linguistic picture of the world, linguistic personality, 
Andriy Chaykovskiy,  the gentry.
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА КОНОТАЦІЯ 
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті схарактеризовано групу фразеологічних одиниць української мови 
з яскраво вираженою національно-культурною семантикою; зазначено, що їх 
етнокультурологічна маркованість відображає трудову діяльність, політич-
ний устрій, явища традиційного побутового характеру, реалії дійсності.

Ключові слова: конотація, національно-культурні семи, фразеологічні оди-
ниці, етнокультурологічна маркованість.

     
Національно-культурну конотацію розглядають як інформацію, що 

включає різні соціальні, етнографічні, географічні, історичні відомості 
й несе в собі асоціативно-образну інформацію носія мови.

Фразеологічні одиниці мови є специфічною національно маркова-
ною частиною лексикону. Національний колорит у фразеологізмах ство-
рюється їх історичним та етноситуативним мотивуванням, лінгвокраї-
нознавчим фоном, лексичними компонентами та структурою [1,61].

 Предметом нашої уваги є фразеологічні одиниці української мови з 
національно-культурними семами – тими мовними значеннями, які ві-
дображають, фіксують і передають з покоління в покоління особливості 
українського народу (звичаї, вірування, морально-етичні оцінки, соці-
альні відносини, психічний і фізичний стан людини) – все, що брало 
і бере участь у формуванні культурних кодів, що визначає менталітет 
народу [5,161]. Так, наприклад, досить багато фразеологічних одиниць 
української мови  відображають давні вірування, забобони, чарівни-
цтво, ворожіння: хай іде на очерети та на болота, перемивати кістки 
(займатися пересудами, обмовляти кого-небудь), заговорювати (замов-
ляти) зуби (переводити розмову на щось інше), як у воду дивитися,  як 
викапаний (зовсім, надзвичайно, дуже), як сім баб пошептало, встати 
на ліву ногу (бути в поганому, роздратованому настрої), виносити сміт-
тя з хати (розголошувати таємницю вузького кола людей або сім’ї), 
носити сміття під чужу хату (розголошувати кому-небудь про те не-
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приємне, що відбувається в родині, в колективі), топтати ряст (жити, 
ходити по землі) та ін. [2,41].

Значну групу становлять фразеологізми, які фіксують морально-
етичні оцінки: не одури на макове зерно; неправдою не здобрієш; зами-
лювати очі; пошити в дурні, а також фразеологізми, які відображають 
психолого-етнографічні ознаки, зокрема риси характеру, особливості 
реагування на різні обставини життя: як собі постелиш, так і виспишся; 
не святі горшки ліплять; що з воза впало, те пропало. До цієї групи 
С.Дідик відносить фразеологічні одиниці, які включають числові ком-
поненти, “опосередковані уявленням про символічний, міфологізова-
ний характер числа”: послати під три чорти, за сімома замками,  п’яте 
колесо до воза, до сьомого поту, за кусок кишки сім миль (верств) піш-
ки,  бути  на сьомому небі [3,113-114].

Більшість фразеологічних одиниць української мови відображає со-
ціальні відносини: пасти задніх,  кланятися в ноги,  як на сповіді,  ні 
роду ні племені,  набивати ціну, гнути спину перед ким, собак дражни-
ти, на всю губу, на злодієві шапка горить; суспільні та правові взаємини 
у минулому: бути на своєму місці, поставити на місце кого, переорати 
межу чию, наче дідизни не поділили, знати (розуміти) своє місце.

Серед фразеологічних одиниць української мови виділяють струк-
тури, які відображають зовнішній вигляд людини, її міміку, жести, пси-
хічний і фізичний стан: звісити голову, опустити голову як здохла курка 
крила, братися за боки, зашнурувати губи, притулити горбатого до 
стіни, махнути рукою,  духовну культуру: читати глаголи, народитися 
в сорочці, підкова на щастя, заучувати аз та буки,  украдене щастя.

Логічний зв’язок цілісного значення фразеологізму з семантикою 
його компонентів ґрунтується на фразеологічному образі. Виникнувши 
на основі порівнянь, протиставлень і причинних відносин, ці образи є 
найбільш виразними репрезентантами національно-культурної картини 
світу [8,130]. Скажімо, лексема рушник споконвіку символізує не тіль-
ки рідний дім,  доброзичливість, повагу, естетичні смаки українців, а й 
чистоту почуттів, запоруку щастя, хороше подружнє життя у таких фра-
зеологічних одиницях, як ставати на рушник (вступити в шлюб, одру-
жуватися), повернутися з рушниками або брати рушники (заст. сватати, 
свататися), готувати рушники, рушники тчуться (дівчина готується за-
між), а лексема гарбуз у складі українських фразеологізмів давати гар-
буза і годувати гарбузами – відмову під час сватання.

Яскравими лексичними компонентами національно забарвлених 
фразеологічних одиниць є назви предметів побуту макітра, глек, мако-
гін, рядно, писанка, батіг, ковінька. Для прикладу можемо назвати такі 



269

стійкі сполучення: макітра розуму, горобці цвірінькають у макітрі, 
втовкти в макітру, мати порожню макітру на плечах, макітра зава-
рила; облизати макогін; глек розбити, нате й мій глек на капусту; на-
крити мокрим рядном; як писанка, носитися як з писаною торбою; як з 
клоччя батіг, у три батоги;  на руку ковінька (щось є дуже своєчасним, 
потрібним комусь).

Український національний колорит відображає група фразеологіч-
них одиниць з компонентами-назвами поширених на Україні рослин: ви-
скочити (вистрибнути) як Пилип з конопель (недоречно або несвоєчас-
но сказати що-небудь або виступити з чимось); хай буде гречка (згоден 
хтось із кимось, чим-небудь), як з гречки лико (поганий, нікудишній), 
скакати в гречку (зраджувати дружині (чоловікові), мати позашлюбні 
зв’язки), втерти часнику (суворо покарати, побити кого-небудь, добре 
провчити); як виросте гарбуз на вербі (вживається для вираження по-
вного заперечення змісту запропонованого).

Як засвідчує лексикографічна література, досить численну групу ста-
новлять українські фразеологічні одиниці, пов’язані з цвітінням і при-
готуванням маку: вскочити у мак (недоладно, не так, як треба, сказати 
чи зробити що-небудь), мак росте (цвіте) в голові (хто-небудь молодий, 
недосвідчений, нерозумний), як мак начетверо – з сл. бідний (уживаєть-
ся для підсилення зазначеного слова; дуже, надзвичайно), як маків цвіт 
(гарний, вродливий), на макове зерно (дуже мало, трошки), давати дулю 
з маком (абсолютно нічого), з медом та маком (облесливо, нещиро), за-
дати перцю з маком (завдавати клопоту, дошкуляти кому-небудь), не з 
маком (кому-небудь тяжко, погано, сутужно), сісти маком (потрапити в 
скрутне, безвихідне становище), вискочити як козак з маку (недоречно, 
невчасно сказати що-небудь), як маку, як за гріш маку (дуже багато), як 
після маку переваж. зі сл. спати, заснути (міцно, непробудно, дуже до-
бре), з маком і з таком (всіляко, по-різному) [6; 7]. 

Національно маркованими є фразеологізми-прокляття із словом-
часткою бодай, яка вже сама по собі несе сильний заряд підвищеної екс-
пресії: бодай тобі ноги повсихали, бодай би ти не встав, бодай тебе 
пращі з’їли, бодай би він скис, бодай би тебе грім улупив, бодай би він 
не знав ні дна ні покришки, бодай йому все зле та лихе, бодай тебе лиха 
година взяла, бодай тобі заціпило. Такі висловлювання не передбачають 
безпосереднього здійснення “побажання”, вони служать для вираження 
почуття невдоволення, обурення, подиву, гніву і ґрунтуються на словес-
ному перебільшенні, гіперболізації. Разом з тим, можуть передавати за-
хоплення якоюсь несподіваною, але приємною дією або звісткою.

Чимало народних за походженням фразеологічних одиниць виникли 
на сміхотворній основі (українцям властивий гумор). Типовими в цьому 
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плані є звороти, як зазначає В.І.Кононенко, в мотивацію яких входить 
суміщення несумісного – предметів, дій, явищ. Так, у стійких зворотах 
три мішки гречаної вовни (багато зайвого, несерйозного, несуттєвого), 
на вербі груші (нісенітниці, дурниці) глузування підсилюють модаль-
ність несхвалення, неприйнятності чиїхось зарозумілих, несправедли-
вих висловлювань, дій. До одиниць цього типу близькими є фразеоло-
гізми, в основі яких лежить значення зайвих, безглуздих, несумісних із 
узвичаєними дій і вчинків. Вислів приший кобилі хвіст набуває іроніч-
но-негативного звучання з ознаками народного світобачення [4,80]. До 
цієї групи відносять також етнографічні фразеологізми, побудовані на 
антропонімах, які поширені в народі і становлять собою гумористичний 
чи сатиричний каркас: вискочити (вистрибнути) як (мов, ніби) Марко 
з пасльону (недоречно, недоладно або невчасно сказати що-небудь чи 
виступити з чимось);  мов Кузьма з маку; казала Феся, що обійдеся; з 
богом, Парасю; маєш, Ґандзю, книш; це вам не з Грицем справа; не буде 
Галя, то буде другая; масти Федя медом, а Федь таки Федем; казала 
Настя, як удасться; там, де Макар телят пасе (де важкі умови життя, 
куди потрапляють, як правило, не з власного бажання); як (мов, ніби) 
Марко (Хома) на вовні зі сл. заробити, підробити (абсолютно нічого не 
заробити); як (мов, ніби) Марко (рідше Сивко) у пеклі (по пеклу) зі сл. 
товктися, гасати (невпинно, безугавно, без потреби). 

В українському фразеологічному фонді трапляються топоніми, які 
свідчать про приналежність мовного знака до певної культури. Так, у 
фразеологічних одиницях язик до Києва доведе або на городі бузина, а 
в Києві дядько вибір топоніма Київ визначається реаліями національної 
держави.

Отже, національно-культурний компонент фразеологічних одиниць 
української мови відображає трудову діяльність, політичний устрій, 
явища традиційного побутового характеру, реалії дійсності. 
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ІІ. СЛОВО ЯК ЗАСІБ МИСТЕЦЬКОГО 
ВІДОБРАЖЕННЯ ЕТНОСВІТУ

УДК 821.111(7/8)(091)                                             Білан Іван (Дрогобич)
 

СИМВОЛІЧНА МОВА ПОВІСТІ-ПРИТЧІ ЕРНСТА 
ХЕМІНГУЕЯ  “СТАРИЙ І МОРЕ”

У статті висвітлюється особливість символічної мови повісті-притчі Ер-
неста Хемінгуея “Старий і море”, розкривається символічність образу старо-
го Сантьяго та символічність світу, що оточує старого.

Ключові слова: символіка, символічна мова, мистецтво слова, художній об-
раз.

Постановка проблеми. Кожного великого митця приводить у її пан-
теон власний неповторний шлях: одні стають відомими одразу, ще за 
життя, інші заживають слави повільно й важко; одні рухаються, сказати 
б, по прямій, інші – химерними зигзагами [4, 5]. Мистецтво Е.Хемінгуея 
полягає у його вірності традиціям реалізму, прагненні відобразити, за-
фіксувати дійсність, яка повсякчас змінюється, але й повсякчас існує, 
водночас, будучи тісно пов’язаним із романтичними традиціями суто 
американського варіанту, при цьому взаємодіє і з українською худож-
ньою системою творення образів. Тематика його творів надзвичайно 
широка, проте кожен його роман, кожне його оповідання, крім суто ідей-
но-тематичного змісту, містить у собі глибокий історичний, естетичний 
або й навіть філософський підтекст.

Аналіз основних досліджень та публікацій. До аналізу творчос-
ті Ернеста Хемінгуея в українському науковому просторі зверталися і 
звертаються до сьогодні неодноразово. Вчені Денисова Т.Н. [2], Затон-
ський Д.В. [4] подають у наукових розвідках критичний аналіз творчос-
ті американського письменника. У працях Чикирис Н.В., Яремчук Н.В. 
висвітлено взаємодію різних художніх систем творчості Ернеста Хемін-
гуея та аналізується творчість письменника крізь призму українського 
літературного  процесу ХХ століття.

Метою статті є висвітлення тих аспектів творчості Ернеста Хе-
мінгуея, що дозволяють нам розкрити символічну мову повісті-притчі 
“Старий і море”.

Виклад основного матеріалу. Людство навіки залишиться у боргу 
перед Е.Хемінгуеєм так само, як перед іншими великими письменника-
ми світу, адже коли читаємо його твори, вони назавжди закарбовуються 
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у нашій пам’яті, а коли згадуємо про письменника, вони розквітають все 
з більшою силою. Хто з письменників досягнув такого результату, той 
може пишатись, пишатись тим, що йому вдалося “проникнути до самої 
суті явищ, зрозуміти послідовність фактів та дій, що викликають певні 
почуття; і так написати про дане явище, щоб це залишалось дійсним і 
через рік, і через десять, – а якщо пощастить, навіть назавжди” [2, 67]. 
Творчі пошуки Хемінгуея були невід’ємні від розробленого ним етич-
ного кодексу письменника, що характеризується щирістю, відданістю 
своєму покликанню та надзвичайною вимогливістю. Проте вимогливим 
він був не лише до себе, як до “митця у царині художнього слова”, а й 
до своїх героїв, аби краще висвітлити їх внутрішній світ, Е.Хемінгуей 
часто проводить своїх героїв крізь небезпеку, збагачує їх життєвий до-
свід гнітючими подіями світового характеру, що унеможливлює ведення 
безтурботного, розміреного життя. Детермінувати життєві та громад-
ські пріоритети головного героя, виявити його домінантні характерис-
тики допомагають автобіографічні паралелі, адже Е.Хемінгуей у своїй 
творчості сповідує “культ власного досвіду” [2]. “Оточуюча дійсність 
сприймалась письменником, як мозаїка великих і маленьких людських 
трагедій, в яких втілювалась безплідна гонитва людини за щастям, без-
надійний пошук гармонії всередині себе, самотність серед людей, при-
речені на поразку спроби людини відшукати певні неперехідні духовні 
цінності, моральний ідеал” [2, 87]. Та на тлі цієї різнобарвної “мозаїки” 
проступає цілісна істинна картина буття – приреченість та безнадійність 
життя окремого індивіда взаємообумовлює драматизм світової історії. 
Із трагічної концепції життя виростають моральні пошуки Е.Хемінгуея. 
Творчість письменника від початку пронизана моральними мотивами, 
ставить за мету проникнути в сутність характеру, збагнути природу 
вчинків, з яких мовби зіткана біографія героїв. Зацікавленість письмен-
ника викликають люди, чиї вчинки, ідеї, справи заслуговують на гли-
боку повагу, а їх багатостраждальна доля – на щиросердне співчуття. 
Е.Хемінгуей був перш за все жадним дослідником не стільки людської 
природи, скільки індивідуальної поведінки. Його герой з’являвся у будь-
якій точці світу, за будь-якої ситуації, на будь-якій сходинці соціальної 
драбини, де потрібно було відчайдушно боротись навіть не для того, 
щоб вижити, а для того, щоб отримати перемогу; перемогу над огидни-
ми обставинами життя, над пануючим моральним хаосом, над самим 
собою, своїми сумнівами та зневірою. І у всесвіті Е.Хемінгуея перемо-
га діставалась не найсильнішому, а наймудрішому – тому, хто мудрість 
черпає із життєвого досвіду. 
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Справжньою людиною для Е.Хемінгуея є мужній і стійкий носій чо-
ловічих професій, пов’язаних із ризиком та небезпекою: рибалка, мис-
ливець солдат, вони – втілення чесного ставлення до своєї справи і до 
людей. Е.Хемінгуею не доводилось вирішувати питання переваг націо-
нальностей, рас, освіти, релігій: все це не існувало для нього; він любив 
людей незалежно від їх походження та переконань – важлива була лише 
характерна їм людська гідність. Сповідуючи “правду факту”, неодмінно 
треба підкреслити, що літературні персоналії виписані автором так чіт-
ко і виразно, що їхня людська екзистенція перебуває у постійному про-
цесі творення. “Викинуті у життя”, у коловорот ірраціонального буття, 
ці люди шукають свою сутність, герої Хемінгуея – незламні, сильні осо-
бистості, які здатні силою своєї психіки не скорятись обставинам, діяти 
наперекір життєвим ситуаціям, вони кидають виклик долі і не бояться 
жорстоких наслідків цієї нерівної боротьби. І навіть у стані зневіри та 
відчаю, розчавлені дійсністю, герої Е.Хемінгуея демонструють надзви-
чайно високі людські якості, залишаються морально чистими. Зберег-
ти людську гідність їм допомагає своєрідний “кодекс честі”, система-
тизований одним із найцікавіших дослідників творчості Е.Хемінгуея 
Філіпом Янгом: “будь сильним, навіть жорстким, вмій дати здачі. Не 
чекай ні від кого співчуття, не жалійся, мовчи... Не піддавайся почуттю 
– краще холодність, ніж душевна розхлябаність, краще самотність, ніж 
беззахисність... Однак будь і мужнім, чесним, справедливим. Не напа-
дай, захищайся. Не прагни одержати вигоду з підлості... В крайньому 
разі відповідай супротивнику тою ж монетою, але не куй проти нього 
лиха. Залишайся благородним навіть у ставленні до нього. Тільки так ти 
збережеш шанс вціліти морально, на дати іншим... зруйнувати... твою 
людську гідність – те, єдине, що в тебе залишилося, без чого неможливо 
і не варто жити” [4, 14-15]. Стає зрозумілим, звідки береться та частка 
стоїцизму, яка притаманна концепції людини, що розроблена Ернестом 
Хемінгуеєм. Адже коли немає спільних кроків, усю надію доводиться 
покладати на особисту витримку і мужність, на власну здатність вистоя-
ти. Стоїцизм просочився не лише у кожну клітинку, кожен порух душі та 
думки героїв, а перетворюється на життєвий принцип, зумовлює манеру 
поведінки та манеру спілкування, адже героям Е.Хемінгуея не властиво 
нарікати на долю, голосно виливати свої почуття. Цьому “етичному ко-
дексу вони надають універсальне значення – всі їхні зусилля спрямовані 
на те, щоб ніхто  ніколи не бачив, що відбувається у них в душі” [4,17].  

Повість “Старий і море” є одним з останніх завершених творів цього 
письменника, своєрідним підсумком творчості й свого роду вершиною 
його роздумів про сенс життя. Жанрово – це повість-притча. Те, що ра-
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ніше поставало у вигляді питання, звучить тут уже як відповідь, але на-
стільки алегорична, що кожен читач сприймає її зміст відповідно до сво-
го власного досвіду. Образ старого Сантьяго водночас є образом звичай-
ного бідного рибалки й образом певної системи моральних цінностей, 
до якої виявляється байдужим сучасний світ. Детально й реалістично 
описане море також не лише географічний об’єкт – це й вічність, і сила 
природи. Символічний і сам сюжет: зовні він простий, але навіть фак-
тографію подій можна розглядати як багатозначний образ. Повість тісно 
пов’язана з усіма попередніми творами письменника і є вершиною його 
роздуму про сенс життя. Сюжет її можна переказати в кількох реченнях 
: живе самотній старий рибалка, останнім часом рибальська вдача, як 
і люди, покинула його, але старий не здається,він знову і знову виходить 
у море. І ось нарешті йому таланить : на наживу впіймалася величезна 
риба, кілька діб триває боротьба старого і риби, і людина перемагає, 
та ненажерливі акули нападають на здобич рибалки і нищать її. Коли 
човен старого пристає до берега, від красуні-риби залишається лише 
остів. Знесилений старий повертається у свою бідну хатину. Старий 
Сантьяго у цьому символізує людський досвід і разом із тим його об-
меженість. Поруч зі старим рибалкою автор змальовує маленького хлоп-
чика, який вчиться, переймає досвід у старого, та коли рибальська вдача 
покидає героя, батьки забороняють хлопчику виходити з ним у море. У 
двобої з рибою старому дуже потрібна допомога, і він шкодує, що поруч 
нема хлопчика, та розуміє, що це закономірно. Старість, думає він, не 
повинна бути самотня, та це неминуче. Тема самотності людини розкри-
вається Е.Хемінгуеєм у символічних картинах старого човника на тлі 
безмежного океану, океан символізує і вічність, і непереборну природну 
силу. Старий переміг прекрасну рибу, але океан не віддав йому здобичі, 
акули з’їли її. Хемінгуей побудував свою повість на системі мотивів, які 
постійно повторюються в оповіді, переплітаються і взаємодіють. Серед 
роздумів про рибу і їжу старому приходить думка, надзвичайно важлива 
для розуміння образу рибалки : “не можна, щоб людина доживала свого 
віку в самотині, – думав він. – Але нічого не вдієш” [5, 591]. Старий нео-
дноразово повторює слова “сам – один’’, “самотина”,“самотній”. “Ста-
рий поглянув на безмежний простір моря, збагнув, який він тепер само-
тній”. Але там, у безмежному океані, з’явився табун диких качок; і “ста-
рий розумів, що людина в морі ніколи не буває самотня”[5, 597]. Старий 
визнає свою зверхність над рибою, але в той же час і захоплюється нею, 
називає її незвичайною. Життя – боротьба, яка наповнює його суттю і 
змістом, доля Сантьяго – вічна боротьба, що є джерелом самоповаги, 
тому і веде він боротьбу проти риби, проти акул, і навіть проти влас-
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ної старості, і все тільки тому, щоб не втратити людського. Е.Хемінгуей 
упевнений, що людину можна знищити, але неможливо перемогти, ста-
рий довів свою здатність протистояти природі, він витримав найтяжче 
у своєму житті випробування, тому що, незважаючи на самотність, він 
думав про людей (спогади про маленького хлопчика, їх розмови про ви-
датного бейсболіста, про спортивні новини підтримують його в момент, 
коли сили його майже покинули). Водночас старий Сантьяго символізує 
образ незламних людей, і, не дивлячись ні на що він залишається не-
переможним. Адже велика риба його не перемогла. “Хто мене переміг?  
Запитав старий сам себе. – Ніхто. Я заплив надто далеко в море, ото й 
тільки” [5, 627]. Справа не в поразці, а в боротьбі, сама боротьба зі злою 
долею вже перемога, хоча б над самим собою, і в цьому основа обра-
зу Сантьяго – “останнього з непереможених” у творчості Е.Хемінгуея. 
Старий Сантьяго – це  в Е.Хемінгуея новий герой, бо “кодекс” для нього 
не роль, а саме життя, як це було з матадорами, солдатами, мисливцями, 
одне слово – з “героями кодексу”.

Висновки. Сила творів Ернеста Хемінгуея в чуйній і вимогливій лю-
дяності, у творах письменника зображується свій світ, і такий же світ у 
його героїв. І як кожний великий митець, він має на це право, бо те, що 
бачить такий митець, завжди відображення тих чи тих важливих аспек-
тів реальності. Хоча сам Е.Хемінгей не хотів вдаватись у витлумачення 
символіки повісті: “не було ще гарної книжки, яка б виникла із заздале-
гідь  задуманого символу…я намагався показати і справжнього хлопця, 
і справжнє море, і справжню рибину, і справжніх акул. І, якщо мені по-
щастило зробити це досить добре й правдиво, вони, звичайно, можуть 
бути витлумачені по-різному”[5, 662]. 
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МОВА ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ 
ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИМІРУ

У статті здійснюється аналіз тих аспектів художньо-мистецького зна-
ння, що розкривають особливості формування духовного розвитку особистості 
засобами театрального мистецтва. Наголошується, що особлива активізація 
свідомості художньою мовою мистецтва зумовлюється тим, що витвір теа-
трального мистецтва відтворює дійсність, оцінює зображуване, прагнучи ви-
явити його сутність.

Ключові слова: мистецтво, театральне мистецтво, художньо-образна 
мова, художньо-мистецьке знання.

У сучасному культурно-освітньому просторі людина розглядається 
через призму загальноетичних цінностей, орієнтованих на самобутність 
кожної неповторної особистості, водночас, критично-креативна пара-
дигма освіти потребує високої професійної компетентності вчителя, 
що викладає дисципліни художньо-естетичного циклу, його готовнос-
ті до педагогічного співробітництва і співтворчості зі своїми учнями. 
Театральне мистецтво дозволяє виділити „феномени” з „ноуменної” 
дійсності, а театральне дійство, де предметом є людина і дійсність, ін-
терпретує через систему художніх образів реалії сьогодення. Кожен вид 
мистецтва, з одного боку, спрямований на максимальне виявлення, по-
силення специфічних і неповторних художньо-мовних особливостей, з 
іншого – всі вони намагаються враховувати і використовувати досвід 
інших мистецтв, щоб розширити власні межі і можливості. Так тенден-
ція до індивідуалізації доповнюється тенденцією до взаємодії і синтезу.

Вчені Л.Левчук [1], О.Оніщенко [1], Н.Миропольська [2] у змісті 
своїх праць поєднують теорію естетики та види мистецтва, розкрива-
ють генезис мистецтва і формування його видової та жанрової струк-
тури, характеризують художньо-образну мову мистецтва. Такі вчені як 
О.Рудницька [4], О.Семашко [5] висвітлюють зміст поняття “мисте-
цтво” та розкривають сутність, особливості театрального мистецтва. 
Чимало вчених аналізують предмет мистецтва, художній образ, мову 
мистецтва, зміст і форму, характеризують видову специфіку мисте-
цтва, розкривають творчий потенціал естетичного виховання: Л.Левчук 
[1], О.Оніщенко [1]; чинники  детермінації художнього мислення ана-
лізує Поліщук О.[3]; діалектику художнього сприйняття висвітлює 
О.Рудницька [4].
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Метою статті є аналіз тих аспектів художньо-мистецького знання, 
що розкривають особливості формування духовного розвитку особис-
тості засобами театрального мистецтва.

Відродження нашої духовності, повернення вічних культурних цін-
ностей, національних традицій є метою українського духовного відро-
дження, у здійсненні якої чимала роль належить мистецтву. І саме тому в 
контексті художньо-мистецької освіти ми маємо опановувати матеріал за 
інтегративною технологією, де учень, студент асоціативно запам’ятовує 
навчальну інформацію, котра є основою для створення певних асоціацій. 
Адже семіотична неоднорідність художньої інформації (Ю.Лотман) роз-
виває інтегративні механізми для умовно-адекватних перекладів з мови 
одного мистецтва на мову іншого, і відбувається, на думку Я.Данилюка, 
“креолізація мов”. Наприклад,  візьмемо драму-феєрію Лесі Українки  
“Лісова пісня”. На сюжет цього шедевру словесного мистецтва з’явився 
цілий ряд творів у живописі, графіці, балеті, музиці, кіно. Відомим є 
живописне полотно В.І.Касіяна “Лукаш і Мавка”, де зображена чудо-
ва картина весняного лісу, пробудження природи і світлих взаємин між 
Лукашем і Мавкою. Але мова графічного письма не може передати роз-
гортання подій, динаміки, розвитку сюжетної лінії; на ньому – одна 
мить, хоч і дуже яскраво передана засобами графіки, і те ж саме мож-
на сказати і про майстерно виконані живописні полотна М.Г.Дерегуса. 
Цікавішою і різнобарвнішою є мова балету М.А.Скорульського “Лісова 
пісня”, мова однойменного кінофільму Київської студії ім. Довженка та 
опера Д.Кирейка “Лісова пісня”. Те, що передано в балеті, кінофільмі, 
опері, підводить нас до висновку, що художня мова кожного виду мис-
тецтва здатна найповніше відображати якісь одні сторони дійсності. На-
приклад, балет може з великою силою і яскравістю передати динаміку 
окремих сцен, драматизм розвитку події, але мрії героїв, філософські 
роздуми, афористичні вислови донести до глядачів у всій їх глибині та 
складності для мистецтва балету значно складніше. Художня ж мова, 
звертаючись безпосередньо до уяви читача, здатна відтворити і рухи, і їх 
пластику, звуки, і психологію героя, його філософське світосприймання, 
тобто всю складність життя і людських почуттів у найрізноманітніших 
формах їх вияву. Саме в цьому специфіка і сила художнього малюван-
ня словом, у ньому величезні зображувальні можливості мови як ма-
теріалу словесного мистецтва, саме тому художню літературу нерідко 
ще називають мистецтвом мистецтва. Особливо важливо для розуміння 
театрального мистецтва є дослідження образотворчого мистецтва, орна-
менту, історії костюма, побуту та звичаїв, інші види мистецтв, зокрема 
музики, яка фіксує ритми часу. Мова мистецтва, залишаючись у “межах 
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потенційних можливостей, живлячись життєдайною силою національ-
них традицій та духовних глибин конкретної історії, знаходячи реаль-
ність пластичних та змістовних форм, відразу стає надбанням загально-
національної культури” [1, 148]. Мистецтво – синкретичне в своїй осно-
ві, воно здавна виявляло дві протилежні тенденції: з одного боку – до 
диференціації, з іншого – до інтеграції. Художньо-естетичним фактором 
єднання, наприклад, в прадавніх обрядових іграх був ритм : його мож-
на простежити в музиці, літературі, орнаментах, танці (по можливості, 
демонстрування відповідних моментів). Кожен вид мистецтва, з одного 
боку, спрямований на максимальне виявлення, посилення специфічних 
і неповторних художньо-мовних особливостей, з іншого – всі вони на-
магаються враховувати і використовувати досвід інших мистецтв, щоб 
розширити власні межі і можливості. Так, тенденція до індивідуалізації 
доповнюється тенденцією до взаємодії і синтезу. Принагідно можна зга-
дати, що богослови християнського Середньовіччя виявили структурні 
закономірності універсуму, єдність естетичних принципів у феномені 
храму – образу світу, унікального синтезу краси і цілісності. Стародавня 
аналогія “спектр – октава” відродилась у теорії І. Ньютона, який відкрив 
спосіб розкладання світла на кольори (сім звуків, сім кольорів). Отже, 
культура – поняття цілісне, в ній види мистецтва існують у різних фор-
мах взаємозв’язків, які виражаються через специфіку кожного окремого 
виду. Тут варто згадати слова Антона Чехова, котрий наголошував, що 
“ніяке мистецтво і ніяка наука не може діяти так сильно і так вірно на 
людську душу, як сцена, недарма саме тому актор середньої величини 
користується в державі набагато більшою популярністю, аніж найкра-
щий вчений чи художник. І ніяка публічна діяльність не може дати такої 
насолоди і задоволення, як сценічна” (“Скучная история”).

Театр як вид мистецтва завжди був невід’ємною частиною духовно-
го самотворення нації, адже саме в театральному мистецтві узагальню-
ється досвід національних надбань, втілюються моральні якості народу 
та його духовні ідеали. Адже з поняттям духовності співвідноситься 
світоглядна позиція, яка детермінує культурний спосіб життя, конста-
тує сутність культури як сферу загальнолюдських цінностей і у такий 
спосіб виступає критерієм справжнього людського поступу. Особлива 
активізація свідомості засобами мистецтва зумовлюється тим, що ви-
твір театрального мистецтва відтворює дійсність, оцінює зображуване, 
прагнучи виявити його сутність. Така передача цінності буття не тільки 
збагачує реципієнта життєвим досвідом, але й спонукає його до цінніс-
ного переживання, яке становить важливу складову світоглядної пози-
ції. Мова мистецтва – це засіб виокремлення суттєвого у відносинах зі 
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світом та переведення його в інший – ідеальний простір, де воно відкри-
вається рівнем досконалості як щодо змісту, так і способу виявлення. 
Сценічне мистецтво висловлюється як в просторі, так і в часі, і театр 
зв’язаний ще з безліччю видів мистецтва – архітектурою, живописом, 
скульптурою, музикою, піснею, танцем, а однією з особливостей теа-
трального мистецтва є характер його чуттєвого сприйняття. Під впли-
вом перегляду театральної вистави безпосередні почуття переходять в 
естетичні, етичні уявлення суб’єкта як ціннісний “акт осягнення світу 
та самопізнання власної ідеальної сутності” [4, 58]. Актори зі своїми ре-
пліками, роздумами ніби входять у наше “Я”, і ми відчуваємо весь світ у 
собі й себе в ньому, відбувається тотожність внутрішнього і зовнішньо-
го – саме це і впливає на формування світогляду особистості. Відомий 
знавець театральної семіотики Еріка Фішер-Ліхтер зазначає : “ми пови-
нні визнати, що театр не лише засіб трансляції п’єси та її теми. Театр 
виражає суспільство, у якому існує, через усі наявні культурні системи: 
живопис, музику, костюм, пластику, жестикуляцію, мову, архітектуру, 
коментарі і таке інше. Всі ці системи утворюють інтегральну частину 
культури в цілому, стають внеском до її норм і правил, виражають її зна-
ки і значення. У широкому розумінні, театр залежить від особливостей 
функціонування і розвитку культурних систем, які він використовує” 
[6, 19-20]. Щоб повноцінно насолоджуватися скарбами культури, треба 
знати мистецьку мову. Музиці властива інтонаційно-образна мова, де 
основним елементом емоційного вираження є проінтонований звук, на-
вколо якого кристалізуються всі інші художні засоби (ритм, темп, мело-
дія, гармонія, тембр). У зображувальних мистецтвах переважають різні 
елементи художньої мови: у графіці – лінія, у живопису – колір. Кінема-
тограф має складну художню мову, оскільки поєднує засоби різних ви-
дів мистецтв – літератури, музики, образотворчого мистецтва.Театраль-
не мистецтво є особливим суспільним механізмом залучення людей до 
певного способу життя, воно є складовим елементом життя людини, 
до того ж елементом “наскрізним”, тобто таким, що пронизує всі його 
сфери, і тому спілкування з ним прискорює адаптацію особи до нових 
соціально-економічних, культурних умов. Театр змінювався протягом 
століть, але залишився невід`ємною частиною в житті людей, без якої 
наше життя просто неможливо собі уявити. Реальний процес створення 
і функціонування театрального мистецтва здійснюється у специфічній 
сфері культури, що визначається як художня культура суспільства.

Сучасна соціокультурна ситуація України та світу, так чи інакше, 
екстраполюється на театральне мистецтво, тому неможливо розглядати 
сучасні театральні процеси відокремлено від реалій сьогодення. Істо-
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рія людства є, насамперед, історією розвитку культури. Будь-яка нація є 
цікава культурою. Сильніша та нація у якої більш розвинена культура. 
Кожна культура, яка б вона не була унікальна, завжди має схожі озна-
ки з іншими видами культур. Ученими, що вивчають культуру, було 
створено різні класифікції видів мистецтва. За способом існування його 
поділяють на часові, просторові та просторово-часові види мистецтва 
невіддільно пов’язані між собою: музичний рух здійснюється не в аб-
страктному вакуумі – усі поняття гармонії і поліфонії неможливо уявити 
без осмислення просторових координат музичної вертикалі. Аналогічно 
в пластичних мистецтвах століттями спостерігається прагнення митців 
передати в статичному творі динаміку руху і часу. Художньо-мистецьке 
знання, культура в цілому – це контекст, у якому відбувається становлен-
ня особистості, а освіта, виховання є своєрідним витвором культури, її 
важливою сферою. Освіта, тим самим, виконує фундаментальну функ-
цію – вводить особистість до світу культури на різних етапах її життя. 
Освіта є своєрідним шляхом оволодіння художньо-мистецького знання, 
зміст освіти – це не самі по собі знання, вміння, навички, а спрямова-
ність їх на формування культури особистості. Враховуючи нові соціо-
культурні реалії, світова педагогічна думка шукає відповідних шляхів 
розвитку освіти, і тут бачимо тісний зв’язок з культурним процесом, з 
формуванням художньо-мистецьких знань, і все більшої актуальності  
набирає освіта в полікультурному просторі.

Неодмінною умовою методології художнього знання є вияв глибинно-
го зв’язку між культурою і освітою, педагогікою та філософією, культуро-
логією та іншими суміжними науковими знаннями. Театральне мистецтво 
є складовою частиною системи “символічних форм”, які здатні виконува-
ти свою специфічну функцію за умови підтримки іншими мистецтвами, 
що разом виконують завдання духовного синтезу, дозволяють сформувати 
світоглядну культуру. Все це дозволяє здійснити духовно-світоглядну ін-
теграцію у змісті художньо-мистецьких знань, що здійснюється на основі 
спільного для всіх видів мистецтв тематизму, пов’язаного з відображен-
ням у мистецтві різних аспектів життя та естетико-мистецтвознавчу інте-
грацію, що здійснюється на основі введення споріднених для різних видів 
мистецтв понять і категорій – естетичних, художньо-мовних, жанрових, 
стильових у тематичне поле художньої культури.
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The analysis of the aspects of artistic knowledge that reveal the peculiarities of 
the formation of person’s spiritual development through means of dramatic art is 
made in this article. It is stressed that peculiar intensifi cation of human’s mind by 
artistic language is caused by the fact that the work of dramatic art reproduces reality, 
assesses the represented and aims at revealing its basic nature. 
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ОБРАЗ БОГОМАТЕРІ
У ТВОРЧОСТІ БОГДАНА-ІГОРЯ АНТОНИЧА

Стаття присвячена проблемі художньої рецепції образу Богоматері у 
творчості Б.-І. Антонича. У “Великій гармонії” особі Пресвятої Богороди-
ці присвячені поезії “Salve Regina”, “Ave Maria”, “Mater Dolorosa”, “Mater 
Gloriosa”, у збірці “Три перстені” вміщено вірші “Різдво” і “Коляда”. Непо-
хитна віра в Богородицю як у Царицю Неба і Землі, та передусім як у Матір і 
Заступницю, є, на думку Антонича, запорукою порятунку людини. Поетові було 
притаманно “апокрифізувати” образ Богородиці, адже його твори на бого-
родичну тематику виразно виходять за межі релігійно-догматичного канону. 

Ключові слова: Богородиця, образ, символ, молитва, поетика.

Творчість Богдана-Ігоря Антонича характеризується глибоким та 
оригінальним осмисленням тематики, проблематики й поетики Святого 
Письма і виокремлюється самобутніми рисами на тлі української модер-
ної лірики. У його поезії по-новому зазвучали молитовні тони, у твори 
проникла християнська містика й філософія, широкого спектру набула 
проблема відношення людини до Бога, шукання його в усьому сущому. 
Поняття Божественного в розумінні Б.-І. Антонича втілює у собі філо-
софський універсум пізнання – тут і світ природи з його музичними рит-
мами, і краса творчого диригування всесвітом, і духовний екстаз пере-
живання ліричним героєм зустрічі з Богом. 
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З великого розмаїття релігійних образів, які присутні у поетичній 
творчості Б.-І. Антонича, найбільш глибокого художнього осмислення 
набула Пресвята Трійця – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Так, 
наприклад, наскрізним образом-символом “Великої гармонії” є перша 
особа Пресвятої Трійці – Бог Отець. Через часте звертання до Бога-
Творця і до самого акту творення Всесвіту поет намагається збагнути 
призначення митця, який, уподібнюючись до Бога, теж стає творцем 
нової дійсності. Бог Отець у “Великій гармонії” присутній не лише на 
рівні художнього образу, але й алюзій, в яких цей образ лише “заданий”, 
і відчитати його можна через символічні дії, ознаки, проекції. У творах 
Б.-І. Антонича рельєфно вимальовується друга особа Божа – Ісус Хрис-
тос, який не постає ані великим чудотворцем, ані могутнім пророком, 
ані довгоочікуваним Месією, а Божим Ягням. Зазвичай поет декларує 
своє сприйняття Бога не караючим, а милостивим, тому Христос для 
нього – “для віч вічне світло”, “по темряві рання просвіта”, “пісня сонця 
і ясного дня”. Третя особа Божа – Святий Дух є надією, утішителем, 
скарбом усяких дібр (дару пізнання, мудрості, мужності). Автор називає 
Святого Духа “Голубом Святим”, “Голубом-Духом”, “Великим Женцем 
душ” і просить у нього морального вдосконалення, духовного поступу. 

Поруч із окресленими вище образами Бога Отця, Сина і Святого 
Духа у поезії Б.-І. Антонича з’являється образ Божої Матері, який “по-
дається як сутність, що унаочнює всебічну повноту Пресвятої Трійці, 
доповнюючи духовне, чоловіче начало жіночим, материнським” [2, 10]. 

Проблемі функціонування сакрального у творах Б.-І. Антонича свої до-
слідження присвятили М. Ільницький [5-6], В. Сулима [17], Яр Славутич 
[15], С. Гординський [4], В. Назарук [8], Г. Насмінчук [9], М. Новикова [10], 
Е. Соловей [16] та інші. Цілісними і концептуальними є праці Ірини Бетко 
[2-3], в яких вона інтерпретує творчість Б.-І. Антонича з позицій аналітичної 
психології К.-Г. Юнґа. Неперевершену наукову вартість мають досліджен-
ня Г. Токмань [19], в яких осмислюється поетична творчість Б.-І. Антонича 
в діалозі з екзистенціальним богослов’ям. Однак глибокого осмислення і 
подальшого вивчення потребують релігійні образи, мотиви, символи, які в 
Антоничевій поезії увібрали традиційний канонічний підхід і позначилися 
оригінальністю художнього світовідчуття автора. 

Завдання нашого дослідження полягатиме в інтерпретації образу 
Богоматері у творчості Б.-І. Антонича, в аналізі художніх символічних 
констант, пов’язаних із цим образом, а також у його контекстному зі-
ставленні з творами української літератури на подібну тематику.

У “Великій гармонії” особі Пресвятої Богородиці присвячені поезії 
“Спасай, Царице!”, “Радуйся, Маріє!”, “Страдальна Мати”, “Прослав-
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лена Мати”, які Ганна Токмань називає гімнами [19, 48]. Богородиця 
– одвічний символ безмежної материнської любові, самопожертви, не-
порочності, відданості у служінні Богові і людям. За християнською 
традицією, вона – найкраща з-поміж людей, тому і символи, пов’язані з 
її особою, витончені, довершені, сповнені краси, кожен з них по-своєму 
відкриває для нас постать Богоматері, свідчить про її божественне при-
значення, повідомляє про духовні чесноти. Це відображено і в іконогра-
фії, і в духовно-пісенних текстах. Особливе місце у богослов’ї займають 
символічні назви Божої Матері. Це і Небесна Драбина, і Золотий Кивот, 
і Мати Життя та багато інших. Непохитна віра у Богородицю як у Ца-
рицю Неба і Землі, та передусім як у Матір і Заступницю, є, на думку 
Антонича, запорукою порятунку людини.

Ліричний герой Антоничевих поезій перебуває в постійному очіку-
ванні зустрічі з Богородицею, яка для нього “ясна, майлива, ніжна, ме-
рехтлива, мов лелія”, він з повним довір’ям запрошує її у своє життя: 

Прилинь, Всенепорочна, й віджени від мене зло,
Ясну долоню поклади на молоде чоло [1, 101].
У творчому відчутті Б.-І. Антонича об’явлення Богородиці завжди 

супроводжується благоговійним схилянням і замилуванням природи, 
яка підсилює, а інколи контрастує з емоційним станом ліричного героя. 
Часто, коли “в світ виходить Божа Мати з неба синьої палати, вбрана в 
семибарвної веселки злототкані шати”, поет не може “знайти палких і 
милозвучних слів”, щоб належно прославити Богородицю, тоді на допо-
могу приходить музика, щоб підтримати молитовний дух: 

Грайте, арфи, грайте ліри, грайте, лютні, грайте гусла, 
Радість лийте, журбу змийте, горе вкрийте весняним плащем [1, 110].
У поезії “Спасай, Царице!” з’ява Пречистої Діви супроводжується 

такими метаморфозами: “будиться людська душа із приземних пелюх”, 
“золотокосі жита падуть на коліна”, “обрій здіймає з гір сонце, немов зо-
лотий капелюх”, “срібнострунні арфи грають”, а сама Цариця Небесна 
їде “золотою каруцою в чотири коні”, а “ясноволосий візник – кучеря-
вий янгол – тримає віжки в долоні”. Присутність Богородиці перемі-
нює усе довкола: “Кудою переїдеш, – велика переміна, кудою переїдеш 
життя сміється”, тому й ліричний герой сподівається на позитивні зміни 
в душі, оскільки Божа Мати прийде і до нього – “в небагату, курну, про-
кляту мойого серця хату” [1, 88]. “Розвиток образу Цариці неба й землі 
Антонич здійснює оригінально, яскраво; його образи створюють сюр-
реалістичну сітку, поет розміщує їх навколо Цариці у просторі, який за-
вдяки її присутності перетворюється з профанного на сакральний” [19, 
53]. І. Бетко слушно зауважує, що за художньо-символічною логікою    
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Б.-І. Антонич подає образ Богородиці на тлі жовтого зерна зір, золото-
волосого жита, першого розцвіту дрібних пелюсток рож, гаю шумних 
сосон, весняного плаща природи, у пахощах рожі, фіалок та свіжого сіна 
тощо, а сама постать Богоматері, поряд із іпостасями Пресвятої Трійці, 
виступає тим важливим креагенним символом, що формує релігійну по-
ставу ліричного героя [2, 11]. 

У творах богородичної тематики Б.-І. Антонич часто використовує 
традиційну апелятивну конструкцію: “Радуйся!”, яка в юдейській релі-
гійній традиції є формою вітання, адже у Євангелії від Луки читаємо, 
що коли ангел Гавриїл прийшов до Марії, щоб звістити їй про те, що 
вона стане матір’ю довгоочікуваного Месії, то привітав її словами: “Ра-
дуйся, благодатна, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками!” 
(Лк. 1, 28). Це привітання ангела стало структурним елементом молитов 
до Богородиці. Наприклад, у Акафісті до Богоматері читаємо: “Радуйся, 
Мати ягнятка і пастиря”, “Радуйся, Мати зорі незаходимої”, “Радуйся, 
Ключе до царства Христового”, “Радуйся, Невісто неневісная” та ін. Ти-
повими для Б.-І. Антонича стали такі звертання: “Salve Regina”, “Ave 
Maria”, “Радуйся, о радуйся, Маріє”, також поет називає її Всенепороч-
ною і Пречистою, як це прийнято у християнській традиції. 

Душі поета, однак, часто притаманний стан неспокою, енгармоній-
ності, коли “хата серця – курна і проклята”. Саме тоді час звернутися до 
Богородиці, яка єдина може “принести цілющий лік в борні” і “заспо-
коїти скрегіт арфи серця”. “Salve Regina!” – кличе поет і знає, що його 
почуто, що поміч прийде. Мабуть, саме у впевненості, що людина діжде 
зустрічі зі Священним, якщо заглядатиме у власне серце, найяскравіше 
виявляється гуманістичний пафос екзистенціально-християнського об-
разного розмислу Б.-І. Антонича” [19, 53].

Однак у творчості Б.-І. Антонича Богородиця – це не лише Цариця, а 
й “Mater Dolorosa” (“Страдальна Мати”). ХХ століття в Україні ознаме-
новане тяжкими випробуваннями як у долі конкретної особи, так і в долі 
нації. Тому стає зрозумілим і виправданим часте використання мотиву 
Голготи, розп’яття, страждаючої Богоматері. Чого варті лише такі твори, 
як “Скорбна мати” Павла Тичини, яку вважають вершиною переосмис-
лення християнських символів та шедевром у художньому осмисленні 
Богородиці. Ярослав Поліщук наголошує: “З одного боку, можемо оці-
нювати твір як літературний апокриф на означену тему, у руслі традиції 
поеми “Марія” Тараса Шевченка; з другого – автор вочевидь тяжіє до 
філософського вираження трагізму буття,– розширюючи просторову 
площину від Юдеї та Галілеї до України, Павло Тичина приймає також 
біблійний час – час вічності, час порочного і трагічного колобігу подій, 
у якому незмінною лишається людська сутність [11, 3]. 
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Тенденцію до “націоналізації” образу Богородиці та Ісуса Христа 
спостерігаємо у вірші Юрія Клена “Божа Матір”:

Чи не стрівся вам десь по дорогах
синьоокий Христос?
Волосся у нього
золоте, як осінній покос […]
На усіх перехрестях його розіп’яли
і помер твій веселий Ісус…[7, 129].
Поети католицької групи “Логос”, творчість яких позначена особли-

вим пієтетом до Богородиці, окреслюють образ Діви Марії як типової 
української матері, яка втрачає своїх дітей у воєнне лихоліття. Для при-
кладу наведемо вірш о. Степана Семчука з поетичної збірки “Метеори”: 

Мати горя! Мати болю! 
У моїй душі 
(окували в огні волю) 
списи та мечі… 
Захід томиться кроваво…
(початок кінця) 
Мати горя! Мати болю!.. 
… Де моє дитя ?! [14, 9]. 
Поезія “Mater Dolorosa” Б.-І. Антонича суголосна із творами зга-

даних вище поетів за тональністю і накладанням біблійних подій на 
українську історію. Крім того, твір наповнений розлогою символікою та 
образністю, наприклад, “чорна плахта ночі”, “темряви година”, “серце, 
пробите терном”. Особливо вдалим є введення у поезію символіки ко-
льору (“чорна ніч”, “срібні зорі”, “зорі жовтим зерном”) та числа (“три 
самітні зорі, наче сльози три”). Символіка троїчності має надзвичайно 
широке художнє осмислення у всій поетичній творчості Б.-І. Антонича, 
адже в її основі – догмат про Пресвяту Трійцю. У поезії “Mater Dolorosa” 
під “трьома самітніми зорями” можемо розуміти словесне відтворення 
іконічної традиції, яка зображає Богородицю з трьома зірками – на чолі 
і раменах, які символізують її дівицтво перед, під час і після народжен-
ня Ісуса Христа. Саме чистота і тілесна, і духовна зробила її здатною 
сприйняти Воплочене Слово і зрозуміти його відкупительну місію. Цим 
Богоматір була вивищена з-поміж усіх представників людського роду і 
засяяла на небозводі зорями багатьох чеснот.

До образу Богородиці Б.-І. Антонич звернувся також у поезіях “Різд-
во” і “Коляда” (збірка “Три перстені”). Розташовані поруч, вони ста-
новлять своєрідний диптих. У першій із них виокремлюється різдвяно-
астральна символіка Богоматері, таїнство Христового Різдва осмислю-
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ється за допомогою лемківського колориту: Бог народжується “на санях 
в лемківськім містечку Дуклі”, замість трьох царів зі сходу “прийшли 
лемки у крисанях і принесли місяць круглий”. О. Пономаренко так ін-
терпретує цей фрагмент твору: “Лемки тут знаменують собою зорі, піс-
ля яких з’являється місяць. Крізь давньоязичницький неантропоморф-
ний образ місяця-повні, який бере на себе болі і страждання смертних, 
сповнюється ними дощенту, після чого старіє, вмирає, щоб знов відро-
дитися, проступає образ Христа, який узяв на себе всі гріхи людства” 
[12, 34]. 

У поезії “Коляда” перед читачем постає картина, відчитати яку мож-
ливо лише в поєднанні та взаємодоповненні язичницької і християнської 
традицій, так притаманних художньому світобаченню Б.-І. Антонича. 

Тешуть теслі з срібла сани,
стелиться сніжиста путь.
На тих санях в синь незнану
Дитя Боже повезуть [1, 138].
У давній Русі “сидіти на санях” означало готуватися до закінчення 

земного життя і переходу в інший світ. Б.-І. Антонич накладає це язич-
ницьке вірування на біблійну історію про Ісуса Христа, який прийшов у 
світ, щоб померти на хресті, відкупивши в такий спосіб людей від гріха. 
Отже, кидається у вічі паралель “сани” – “хрест”, тому й “тешуть теслі з 
срібла сани”, адже за деякий час буде витесано для Спасителя хрест, на 
якому його розіпнуть і віддадуть у владу смерті. Б.-І. Антонич геніально 
художньо омислив цю подію: “На тих санях (на хресті – І.Д.) в синь 
незнану (у владу смерті, шеолу – І.Д.) Дитя Боже повезуть (розіпнуть – 
І.Д.)” [1, 138]. Ясна Пані їде на санях разом зі своїм Сином, адже вона до 
кінця розділила його долю, стоячи біля хреста. У невеликому за обсягом 
диптиху відтворено весь життєвий шлях Спасителя: у вірші “Різдво” – 
народження, у творі “Коляда” – приготування до місії, поки ще “сняться 
веснянії сни” і поруч Мати, яка чуває над своїм Дитям, з очима лагід-
ними, покірними, тихими, але пильними, “наче у сарни”, і звершення 
відкуплення – хресний шлях, коли “їдуть сани, плаче Пані (алюзія до 
хресної дороги і розп’яття, коли Христос несе хрест, а серце Богоро-
диці прошиває меч болю, провіщений старцем Симеоном – І.Д.), снігом 
стелиться життя” [1, 139]. О.Пономаренко також зауважує, що образ 
слов’янського Дитяти становить алюзію до образу Христа й скрутної 
долі етнічної спільноти лемків [13, 56].

Вражаючим є відгук Василя Терещука на аналізовану поезію: “Мене 
завжди інтригували ці рядки Антонича. У нього Бог народився на санях, 
у лемківському містечку Дуклі. А на тих санях – “Ясна Пані – очі наче 
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у сарни”. І вітали Новонародженого та його Матір не тріє царів, а ті ж 
таки лемки у крисанях. Не зайве пригадати, що Богдан-Ігор Антонич 
був сином священика. Він чудово знав Євангеліє, шлях Ісуса Христа. 
Що спонукало його переписати канву знаного сотням мільйонів людей 
євангелія, та ще й так, що переписане починаєш сприймати як художню 
правду? Чому ця поетична “єресь” проймає наші душі так само глибоко 
і трепетно, як і “Заповіт” Тараса Шевченка? Народження Ісуса Христа 
у творчості гуцулів, лемків, бойків часто відбулося не десь там у Святій 
землі, а в Дуклі або ж неподалік Криворівні, взимку, на вбогому обійсті. 
І саме з цих країв, в народній уяві, розпочалася його трагічна дорога на 
Голгофу. Поетичне євангеліє від Антонича увібрало в себе фантастичні 
образи з пісень та колядок, що він міг їх слухати досхочу у дитинстві. І 
ця міфологізація не принижує правду. Вона створює відчуття особистої 
причетності до подій вселенського значення, допомагаючи нам осягну-
ти їх справжню духовну значимість” [18].

Отже, можемо сказати, що поетична творчість Б.-І.Антонича – це со-
кровенний досвід поетового богошукання і богопізнання, це молитовні 
звертання, в яких присутні як радісні тони від пережиття Божественно-
го, так і неприховані мотиви духовної боротьби. Засобом доторкання 
до сакрального в Б.-І. Антонича часто виступає Пресвята Богородиця, 
до якої ліричний герой відчуває безмежну довіру, любов, тому доби-
рає найніжніші звертання, щоб належно оспівати ту, яка є для нього 
Матір’ю і Заступницею. Для поета було притаманно “апокрифізувати” 
образ Богоматері, адже твори на богородичну тематику часто виходять 
за межі релігійно-догматичного канону. 

Оскільки символ, особливо релігійний, володіє прекрасними рисами 
безконечності і невичерпності інтерпретації, то окреслюється подальша 
перспектива досліджень релігійної символіки та її рецепції у творчості 
Б.-І. Антонича.
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This article is devoted to the problem of artistic reception of the image of Our 
Lady in the work of B. I. Antonycha. In the “Great Harmony” person of the Blessed 
Virgin dedicated to poetry “Salve Regina”, “Ave Maria”, “Mater Dolorosa”, 
“Mater Gloriosa”, in the collection “Three Rings” contains the poem “Christmas” 
and “Kolyada”. Steadfast faith in Our Lady as Queen of Heaven and Earth, and 
especially as a Mother and Advocate, is, according Antonych guarantee of human 
salvation. Poet was inherently “apokryphyse” image of Our Lady, because it works 
on Marian themes clearly go beyond the religious and dogmatic canon. 

Key words: Virgin, image, symbol, prayer, poetics. 
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УДК 821.161.2-32                                               Іван Зимомря (Дрогобич)

ЖАНРОВА СУТНІСТЬ НОВЕЛИ:
ДИСКУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕЗЕНТЕМИ

У статті йдеться про творчість австрійського письменника Ф.Ґрільпарцера, 
з іменем якого пов’язані витоки зародження національної художньої форми ав-
стрійської новелістики. Наголошується на тому, що саме Ф.Ґрільпарцерові на-
лежить заслуга введення австрійського письменства у світову художню сис-
тему. Дається аналіз новели «Монастир біля Сандомєжа», зазначається, що 
на прикладі цього зразку Ф.Ґрільпарцеру вдалося збагатити й урізноманітнити 
німецькомовну новелістику оригінальним мистецьким письмом.

Ключові слова: новела, новелістика, реципієнт, німецькомовний культурний 
простір, художній феномен малих жанрів, австрійська культура, національна 
ідентичність, епоха бідермаєру.

Новела заснована на такій специфічній канві, де особливо виразно 
проступає той суб’єкт, який має, як правило, власну модель світобудо-
ви. Звідси – дискурс національної презентеми, яка примітна носіям ні-
мецькомовного культурного простору. Геокультурний контекст творчих 
пошуків австрійських письменників містить органічну сполуку з тради-
ціями німецького літературного процесу. Цю нерозривність ілюструють 
численні інтертекстуальні проекції та алюзії у цілому корпусі текстів 
малої прози. І це не дивно, бо ж ідеться про складний художній світ, 
кажучи словами В. Гумбольдта, «близьких духом» літератур, що репре-
зентують тісно споріднені культури німецькомовного ареалу. Проте між 
ними не можна ставити знак тотожності. Причина полягає в неоднако-
вості суспільно-історичних умов, за яких розвивалися німецька та ав-
стрійська літератури. Кожна з них виробила свої концептуальні засади 
духовного поступу [1, 5]. Їхнє чітке проявлення припало на ХІХ століт-
тя, коли були закладені підвалини для виявлення специфіки закріплення 
послідовності розвитку художньої думки представників австрійського 
народу. 

Точкою відліку для розведення історичних, а відповідно й культур-
них шляхів Австрії та Німеччини авторитетний науковець В. Шмідт-
Денґлер (1942–2008) вважає 1806 рік [2, 12]. Ця дата знаменна тим, що 
того року Франц ІІ (1768–1835) зрікся свого титулу імператора Свя-
щенної Римської імперії. Таким чином, як Франц І він був упродовж 
1804–1835 першим цісарем Австрії – держави як суб’єктної величини. 
Спостереження В. Шмідт-Денґлера суголосне оцінці Івара Іваска (1927–
1992). Естонський дослідник аргументовано зауважив, що невдовзі піс-
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ля цієї події творчість Франца Ґрільпарцера (1791–1872) «започаткувала 
повноцінну австрійську літературну традицію, яка сягає й наших днів і 
не згубила своєї первісної живодайності» [3, 9–10]. До речі, дана опінія 
міститься у книжці під назвою «Вагомий спадок» («Das grosse Erbe»), 
що вийшла друком 1962 року у Ґраці. У цьому виданні заслуговує на 
увагу також стаття «Творча недовіра або чи література Австрії є австрій-
ською літературою?» австрійського письменника Герберта Айзенрайха 
(1925–1986). «Коли велика епоха німецької літератури зі смертю Ґете 
(1832) практично прийшла до занепаду, – підкреслив автор збірки опо-
відань «Лихий прекрасний світ» («Böse schöne Welt», 1957), – на проти-
вагу масивній спадщині класично-романтичного віку виступили невідь-
звідки австрійські поети: Раймунд, Ґрільпарцер, Нестрой, Ленау і Штіф-
тер понад сто років тому репрезентували поруч з кількома визначними 
німецькими та швейцарськими митцями німецькомовну літературу й 
водночас заснували австрійську національну літературу» [4, 99–100]. 
Усі ці міркування доцільно розглядати як вивірені дії, що спрямовані 
на обґрунтування факту створення в першій половині ХІХ століття ав-
стрійського національного письменства з виробленням відповідних кри-
теріїв розвитку й структуризації. Попри те, що твори німецькомовних 
письменників цього періоду мають схожі ознаки, все ж чи не вперше 
духовні устремління австрійських авторів набули іманентної здатності 
до автономного звучання тем і мотивів, що базувалися на основі власної 
культури та історії. Власне, трактування австрійської літератури як осіб-
ної одиниці мало місце ще у XVIII столітті [5, 391]. Однак, упродовж 
тривалого часу австрійська культура трактувалася у німецькому літера-
турознавстві крізь призму другорядності. Як наслідок, утверджувалася 
колоніальна модель у системі рецепції. В її умовах словесність надду-
найських митців поставала не нормованою якістю, а регіональним різ-
новидом загальнонімецької націєтворчої формули. Така ситуація дещо 
перегукується з сутністю поняття «слов’янська родина», в якій україн-
ському народу з його дужим творчим потенціалом відводилася роль не-
змінного донора. Аналогічні нюанси відтінив В. Шмідт-Денґлер: «Ав-
стрійські автори майже поспіль створювали труднощі для німецького 
літературознавства: Ґрільпарцер – нетиповий класик, Раймунд – лише 
частково романтик, Ленау – не доціла чистий поет доберезневого пері-
оду («Vormärzdichter» – І. З.), Штіфтер – не реаліст, Анценґрубер – пе-
редчасний натураліст, а згодом надто реаліст, Тракль – не експресіоніст 
у порівнянні з Авґустом Штраммом і т. д. Затим австрійські автори або 
маргіналізувалися в історіях літератури, або, як це трапилося з пред-
ставниками «Молодого Відня» (Шніцлер, Бар, Гофманнсталь), розгля-
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даються на рівні окремішнього прояву» [2, 14]. Цей розруб літературної 
потуги пояснюється передусім суспільно-політичними обставинами. 
Нині ж австрійська література, яка вагомо збагатила всесвітню культуру 
новаторським змістом численних різножанрових творів, викликає деда-
лі ширший резонанс у критиці. В її вимірах мала проза постає одним із 
вагомих чинників, що сприяли збереженню й примноженню виявів істо-
ричної пам’яті. Вже в ХІХ столітті виразно розкрилася дієвість худож-
нього феномена малих жанрів з-під пера Франца Ґрільпарцера, Адаль-
берта Штіфтера, Фердінанда фон Заара, Людвіґа Анценґрубера, Петера 
Розеґґера, Петера Альтенберґа, Фрідріха Галма. 

З ім’ям Ф. Ґрільпарцера пов’язані витоки зародження національної 
художньої форми австрійської новелістики. «Усе, що постало до Ґріль-
парцера, – ствердив І. Іваск, – на відстані часу видається тільки певною 
підготовкою; все, що написане після нього, – складно уявити без його 
доробку» [3, 9]. Контекст такої оцінки позбавлений елементу гіпербо-
лізації. Адже саме Ф. Ґрільпарцерові, який здобув визнання передусім 
як драматург, належить заслуга виведення австрійського письменства 
за межі регіональної літератури, а відтак і його введення у світову ху-
дожню систему. Цікаво, що для нього німецька мова – це ідентифікатор 
власної національної приналежності. Таке розуміння проступає з його 
щоденникового запису від березня 1828 року: «Я анітрохи не пережи-
ваю за мову лайпцігського магістра чи дрезденського товариства пісні. 
Я говорю мовою моєї Батьківщини» [6, 131]. Змістове наповнення ден-
ників Ф. Ґрільпарцера, які хронологічно замкнені в рамки 1808– 1859 
рр., дає змогу – на рівні додаткового джерела в контексті літератури фак-
ту – простежити внутрішню організацію авторської логіки і послідов-
ність її викладення. Ілюстрації документального письма подібного типу 
постають виразником як ідей і світоглядних позицій, так і закодованих 
інформативних нашарувань чи супровідних інтенцій. У своєму нама-
ганні утвердити окремішність свого народу, зокрема у мистецтві слова, 
творець трагедії «Велич і падіння короля Оттокара» («König Ottokars 
Glück und Ende», 1825) виказував не декларативний, а суспільно ак-
тивний патріотизм. Тому дослідження його доробку сприяє не тільки 
розкриттю специфіки еволюційного шляху одного митця, але й пізнан-
ню сутності цілої епохи. Своє тверде переконання у духовній потенції 
носіїв австрійського культурного коду Ф. Ґрільпарцер заманіфестував 
у нарисі «Чим австрійські автори відрізняються від решти?» («Worin 
unterscheiden sich die österreichischen Autoren von den übrigen?», 1837). 
Виходячи з аналізу особливостей подачі фактів, подій і явищ, він виді-
лив три ознаки цих відмінностей: «Безпретензійність, здоровий глузд, 
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правдивість почуттів» [7, 99]. Ці властивості дають змогу стисло харак-
теризувати художню палітру доби бідермаєру, на яку припали роки його 
активної діяльності. Йдеться про переломну епоху в австрійській куль-
турі. Саме протягом 1815–1848 рр. у свідомості її репрезентантів закорі-
нився так званий «габсбурзький міф» [8, 110], який матиме животворне 
продовження у літописі вузлових етапів історії австрійського народу і в 
ХХ столітті. 

Процес міфологізації дійсності мав безпосередню залежність від по-
ширення занепадницьких настроїв, що панували в Австрійській монар-
хії напередодні її трансформації в Австро-Угорську двоєдину імперію 
1867 року. Звідси – цілий масив переконань і вражень у літературі. Він 
увиразнював ті мотиви, що у стриманій формі підкреслювали вразли-
вість як особистості, так і держави. До речі, до розкриття примітних 
засад згаданого періоду у контексті досягнень української «натуральної 
школи» суттєво спричинився Дмитро Чижевський (1894–1977). Заслу-
говує на увагу висновок ученого, який свідчить про вичерпну обізна-
ність з наскрізними парадигмами епохи бідермаєру: «Головні ідеологіч-
ні мотиви романтики в літературному бідермаєрі слабшають та зника-
ють. Замість індивідуалізму та революційного пориву маємо тут повагу 
до «надіндивідуального порядку» в державі, релігії, звичаях, нахил до 
традиції; замість живої спраги, яку може задовольнити лише весь світ, – 
спокійне збирання, колекціонування. Замість різкості, поривчастості ро-
мантики, – м’якість, спокій; замість поривань до крайнього, навіть поза 
межі нормального та дозволеного, – пошану, покору, смирення як осно-
вні чесноти людини; мова стає спокійнішою, правильнішою, помірко-
ванішою, статичнішою» [9, 488]. Проте така показна врівноваженість 
у підступах до змалювання суспільно-культурних цінностей не поста-
вала перепоною для аналітичного оцінювання оточуючого середовища, 
до якого письменники відчували тісну прив’язаність. Так, Ф. Ґрільпар-
цер убачав первинну вартість мистецького твору в його спрямуванні до 
утвердження «символічної правди» («symbolische Wahrheit»). Її сенсов-
ну наповненість він окреслив наступним чином: «Прозаїчна правда – це 
правда розуму, мислення. Поетична – це та сама правда, але в одежі, 
формі, образі, які вона приймає до душі. Поетичну правду називають 
також суб’єктивною. Невірно! Адже основа є такою ж об’єктивною, бо 
кожна правда є об’єктивною. Але форма, образ, дух – взяті від суб’єкта. 
Найкраще назвати б її символічною правдою. Чому ж правда втілюється 
в образі? Бо опорою усякого мистецтва є вираження, формотворення й 
формування; царство ж голої правди – це проза» [6, 180]. У цьому плані 
особливо примітне настроєве навантаження смислових компонентів в 
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його обрамленій новелі «Монастир біля Сандомєжа» («Das Kloster bei 
Sendomir», 1828»).

Малі епічні форми програють – у кількісному співвідношенні – здо-
буткам Ф. Ґрільпарцера у драматургії. Певною мірою цю ситуацію про-
яснює його тлумачення природи новелістичного змісту, що було адре-
соване австрійському письменнику Едуарду фон Бауернфельду (1802–
1890). «Істотна відмінність новели від драми полягає в тому, – робить 
акцент він 1855 року, – що новела – це осмислена можливість («gedachte 
Möglichkeit»), а драма – осмислена реальність («gedachte Wirklichkeit» – 
курсив І. З.)» [6, 231]. Це висловлювання прозраджує реципієнтам його 
творчості художньо-естетичні уподобання митця, а також генологічні 
пріоритети. Мистецтво для Ф. Ґрільпарцера – це передусім віддзерка-
лення живої дійсності. При цьому зразки його малої прози «Монастир 
біля Сандомєжа» та «Бідний музикант», між якими пролягає часовий 
відрізок довжиною в двадцять років, містять у сфокусованому вигляді ті 
центральні мотиви, що притаманні і його драматичним творам. Ідеться 
про відтворення – крізь призму сприйняття норми моралі – протиріч, 
що охоплюють його героїв унаслідок конфліктів з навколишнім світом. 
Для цього Ф. Ґрільпарцер нерідко звертається до інтерпретації міфів, 
легенд і переказів народів, які перебували під владою династії Габсбур-
гів. Тут доцільно зауважити, що легендарно-міфологічні структури – це 
постійні складові в австрійському літературному процесі. Вони збере-
гли своє силове поле і в малій прозі ХХ століття. Звертання до такої 
архітектоніки спостерігається, приміром, у творчості Фелікса Брауна 
(збірка «Новели та легенди» («Novellen und Legenden», 1910); сказання 
«Аттіла» («Attila», 1920); оповідання «Зцілення дітей» («Die Heilung der 
Kinder», 1929) та «Троянський принц» («Der trojanische Prinz», 1938), 
Александра Лернет-Голеніа (збірка новел «Нова Атлантида» («Die neue 
Atlantis», 1935), Мартіни Від (новела «Єдиноріг» («Das Einhorn», 1948), 
Марлени Гаусгофер (оповідання «Історія про людиночоловіка» («Die 
Geschichte vom Menschenmann», 1951).

Помітний внесок у загальнокультурну пам’ять належить і Ф. Ґріль-
парцеру. До розбудови сюжетно-образного матеріалу він залучив, зокре-
ма, угорські перекази у трагедії «Вірний слуга свого пана» («Ein treuer 
Diener seines Herrn», (1828), хронікальні факти з життя чеського народу 
у п’єсі «Лібуша» («Libussa», 1848), а також адаптував давньофранкську 
сагу про Вальтера й Гільдеґунду до реалій буття польської шляхти у 
новелі «Монастир біля Сандомєжа». Певну роль у впровадженні чу-
жоземного матеріалу у художній світ Ф. Ґрільпарцера відіграв чинник 
цензури, від якої він потерпав в умовах Дунайської монархії. У цьому 
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сенсі варто згадати напівіронічний вислів австрійського письменника: 
«Потрібно податися до Північної Америки, щоб відверто викладати свої 
ідеї» [10, 690]. Таким чином, маючи перепони на шляху до реалізації 
своїх духовних пошуків, він вдавався до езопової мови, а відтак – вуалі-
зації естетико-світоглядних ознак авторської свідомості.

У ХІХ столітті новела «Монастир біля Сандомєжа» пройшла май-
же непоміченою повз увагу як німецькомовної читацької громадськос-
ті, так і критики. Причину слід шукати в принагідності написання Ф. 
Ґрільпарцером даного твору, а відтак – і в його художній недоверше-
ності. Фактично, мова йде про виконання замовлення для літературного 
журналу «Аґлая» («Aglaja»), яке він отримав ще 1822 року від його ре-
дактора, письменника Йозефа Шрайфоґеля (1768–1832). Попри невдо-
волення якістю новели [11, 163–164], 1827 року автор віддав її до друку. 
Це було зумовлене двома обставинами: тривале очікування на неї з боку 
Й. Шрайфоґеля, а також внутрішньо-особистісна мотивація. Того року 
померла Шарлотта фон Паумґарттен – дружина кузена Ф. Ґрільпарцера, 
з якою він мав тісні стосунки і образ якої ліг в основу сюжетної лінії 
тексту. І все ж, новела дає уявлення про самобутність мистецької інди-
відуальності Ф. Ґрільпарцера, розмаїтість його творчої манери письма. 
Примітна деталь: у літературний контекст ХХ століття вона була вве-
дена завдяки німецькому майстрові слова Ґергарду Гауптманну (1862–
1946). При цьому мав місце прояв характерного для німецькомовного 
письменства зв’язку між різними жанрами, що виникає у ході пошуків 
свіжих тематичних і естетичних рішень. У даному випадку новела Ф. 
Ґрільпарцера послужила причинком до Гауптманнової драми «Ельґа» 
(«Elga», 1896), яка побачила світ 1905 року. Ґ. Гауптманн створив само-
бутню переробку сюжету Ґрільпарцерового твору, в якому, за переко-
нанням Вальтера А. Райхарта (1903–1999), він віднайшов під тягарем 
життєвої кризи «втіху і нову снагу творити» [12, 121]. Американський 
германіст слушно зауважив, що драматург пройнявся художньо вираз-
ним висвітленням під пером австрійського автора проблеми взаємин 
між чоловіком і жінкою з огляду на концепцію «вільного кохання». Цей 
мотив у поєднанні з ідеєю жіночої емансипації набув питомого оновлен-
ня у доробку Ґ. Гауптманна. На це слушно вказав Рой Чедвел Коуен. Він 
наголосив, що окреслені «феномени покликані викрити соціальну та 
особистісну спустошеність у суспільстві» [13, 100]. Як Ф. Ґрільпарцер, 
так і Ґ. Гауптман прагнули укласти таку хроніку життєдіяльності своїх 
народів, яка б увиразнила реалії загальнолюдського звучання. У цьому 
зв’язку додамо: драма німецького автора більшою мірою просякнута ду-
хом слов’янських, а точніше польських образів; він ширше використав 
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як зовнішні, так і внутрішні штрихи національно-історичної специфіки 
імагологічних знаків польського народу. Попри це, драма Ґ. Гауптмана 
досі не перекладена мовою Юліуша Словацького. Натомість новела Ф. 
Ґрільпарцера побачила світ у польськомовній інтерпретації анонімного 
перекладача ще у червні 1828 року у літературному додатку «Розмаїт-
тя» («Rozmaitości») до часопису «Львівська газета» («Gazeta Lwowska») 
[14, 341].

Фабула новели «Монастир біля Сандомєжа» забарвлена поетикою 
романтизму. Звернення Ф. Ґрільпарцера до її атрибутів дозволило йому 
зобразити героя, драматизм долі якого проступає на тлі неординарних 
ситуацій. Вони стають джерелом розчарування, а міжлюдські стосун-
ки завершуються душевним розладом, бо сповнені детермінантою кон-
фліктності опозицій «пристрасть – суспільна норма», «ілюзорність – ре-
альність». Впадають в око специфічні елементи твору, які створюють 
для німецькомовного реципієнта не тільки екзотичний, але й особливий 
змістовий колорит. Поруч з назвою польського містечка Сандомєж (пол. 
Sandomierz), поблизу якого ще 1185 року був заснований монастир, ав-
тор застосував також інші реалії з незвичним звучанням: імена (Стар-
шенскі, Оґіньскі, Лашек, Дортка), найменування населених пунктів 
(Варшава, Плоцьк). Власне, уже сам заголовок новели приховує в собі 
провокаційну таємницю, яку Ф. Ґрільпарцер свідомо підготував для чи-
тача. Свідчення цьому – у наступній текстовій структурі.

Текст мовою оригіналу:
«Wir wollten ueber die Gruendung dieses Klosters Auskunft einholen», 

sprach der aeltere der beiden Deutschen, «aber Eure sonderbare Weigerung» – 
«Ja, ja!» sagte der Moench, «Ihr seid Fremde, und kennet Ort und Leute noch 
nicht. Ich moechte gar zu gerne Eure toerichte Neugierde unbefriedigt lassen, 
aber dann klagt Ihrs dem Abte, und der schilt mich wieder, wie damals, als 
ich dem Palatin von Plozk an die Kehle griff, weil er meiner Vaeter Namen 
schimpfte» [15, 16–17].

Текст мовою мети:
«Ми хотіли навести довідки про заснування цього монастиря», – ска-

зав старший з двох німців, – проте Ваше дивакувате ухилення від відпо-
віді… – «Так, так!», – сказав чернець. – «Ви – чужинці й ще не пізнали 
місцини й людей. Я б охоче полишив Вашу безглузду допитливість не-
втамованою, але ж тоді Ви поскаржитесь настоятелю, а той знову вилає 
мене, як того разу, коли я схопив за горлянку плоцького палатіна, бо він 
насміхався з прізвища моїх предків».

Подібні художні штрихи з-під пера Ф. Ґрільпарцера, що спрямова-
ні на вирізнення національної ідентичності, а ширше – ментальності 



297

рідного та чужого народів, дають підстави для прочитання його тексту 
крізь призму імагологічних позицій. Ці мазки сприяють досягненню 
точності в образній побудові з її об’єднувальними мотивами, темами, 
ідеями. У світлі власних досвідчень і рефлексій Ф. Ґрільпарцер запро-
понував читачеві тлумачення традиційної історії, узвичаєної авторами 
різних національних літератур, зокрема, доби романтизму. Вона розгор-
тається за рамовим принципом організації матеріалу навколо сполучен-
ня наступних компонентів: кохання – подружня невірність – ревнощі 
– помста – самопокарання. У кульмінаційній точці сюжетної лінії від-
бувається вирішальне зіткнення характерів – графа Старшенського та 
його невірної дружини Ельґи. Виразником цього відкритого конфлікту є 
не епічно-коментуючий, а доціла драматичний діалог. 

Текст мовою оригіналу:
«Der Graf wendete sich nun zu seiner Gemahlin. Dein Mitschuldiger ist 

entfl ohen, sagte er, aber du entgehst mir nicht. Kannst du jene Verleumdung 
glauben? stammelte Elga. Ich glaube dem, was ich weiß, sprach Starschensky, 
und dem Stempel der Ähnlichkeit in den Zügen dieses Kindes. Du mußt 
sterben, sagte er, und zwar hier auf der Stelle! Elga war auf die Kniee gefallen. 
Erbarme dich meines Lebens, rief sie. Beginne mit mir, was du willst! Verbanne 
mich! verstoße mich! heiße mich in einem Kloster, in einem Kerker den Rest 
meiner Tage vollbringen, nur laß mich leben! leben! Der Graf bedachte sich 
eine Weile, dann sprach er: Weil du denn dieses schmacherfüllte, scheußliche 
Dasein schätzest, über alles, so wisse: ein einziges Mittel gibt es, dich zu retten. 
Nenn es, nenne es, wimmerte Elga. Der Brandfl eck meiner Ehre, sprach der 
Graf, ist dies Kind. Wenn seine Augen der Tod schließt, wer weiß, ob mein 
Grimm sich nicht legt. Wir sind allein, niemand sieht uns, Nacht und Dunkel 
verhüllen die Tat. Geh hin und töte das Kind! – Wie, ich? schrie Elga. Töten? 
Mein Kind? Unmenschlicher! Verruchter! Was sinnst du mir zu? Nun denn! 
rief Starschensky und hob den weggeworfenen Säbel vom Boden auf. Halt! 
schrie Elga, halt! Ich will! Sie stürzte auf ihr Kind los und preßte es an ihren 
Busen, bedeckte es mit Tränen. Du zauderst? schrie Starschensky und machte 
eine Bewegung gegen sie. Nein! nein! rief Elga. Verzeihe mir Gott, was ich 
tun muß, was ich nicht lassen kann. Verzeihe du mir, zum Unglück Gebornes! 
Damit hatte sie das Kind wiederholt an ihre Brust gedrückt; mit weggewandtem 
Auge ergriff sie eine große Nadel, die ihren Pelz zusammenhielt; das Werkzeug 
blinkt, der bewaffnete Arm – Halt! schrie plötzlich Starschensky. Dahin wollt 
ich dich haben! sehen, ob noch eine Regung in dir, die wert des Tages. Aber es 
ist schwarz und Nacht. Dein Kind soll nicht sterben, aber, Schändliche, du! und 
damit stieß er ihr den Säbel in die Seite, daß das Blut in Strömen emporsprang, 
und sie hinfi el über das unverletzte Kind» [15, 28–29].
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Текст мовою мети:
«Граф звернувся тепер до своєї дружини. «Твій співумисник вислиз-

нув, –сказав він, – але тобі не вдасться». «Ти в змозі повірити такому 
наклепу?», – пробелькотіла Ельґа. «Я вірю в те, що знаю, – промовив 
Старшенскі, – і у відбиток схожості в рисах цього дитяти». «Ти повинна 
вмерти, – сказав він, – тут і негайно!». Ельґа впала навколішки. «Зглянь-
ся над моїм життям, – вигукнула вона. – Вчини зі мною все, що ти хо-
чеш! Прожени мене! Відштовхни мене! Звели запроторити мене у мо-
настир, у в’язницю до кінця моїх днів, але дозволь мені жити! Жити!». 
Граф хвильку повагався, а тоді сказав: «Коли вже ти понад усе цінуєш 
своє вкрите ганьбою, гидке існування, то знай: є лишень один-єдиний 
спосіб порятовувати себе». «Назви його, назви його», – застогнала Ель-
ґа. «Опіком моєї честі, – промовив граф, – є оця дитина. Хто зна, може, 
мій гнів вляжеться, коли смерть ослонить її очі. Ми самі, ніхто нас не 
бачить, ніч і темрява затаять учинок. Іди і вбий дитя!». – «Як, я?», – за-
кричала Ельґа. – Вбити? Мою дитину? Недолюдок! Окаянний! Що ти 
собі помислив про мене?». «Ану, – загорлав Старшенскі і підняв від-
кинуту шаблю. «Постривай!», – загукала Ельґа, – постривай! Я вчиню 
це!». Вона кинулася до дитини і притисла її до грудей, вкриваючи слізь-
ми. «Ти вагаєшся?, – загукав Старшенскі й рушив до неї. «Ні! Ні!, – зой-
кнула Ельґа. – Прости мене, Господи, за те, що я маю вчинити, чого не 
можу оминути. Прости мені, на горе рожденній!». Вона знов притисла 
дитину до грудей; відвертаючи очі, вона вхопила велику голку, що скрі-
плювала її хутро; знаряддя заблищало, озброєна рука… «Годі!, – закри-
чав раптом Старшенскі. – Цього я й хотів від тебе! Побачити, чи в тобі 
є ще бодай крихта почуття, що варта світла днини. Але є тільки чорнота 
й ніч. Не твоя дитина повинна вмерти, а ти, мерзото!». На цьому він 
встромив шаблю її в бік, кров пішла струменем і вона впала на неушко-
джену дитину».

Драматизація мовлення не нівелює новелістичної логіки розбудови 
сюжету з відповідною ескалацією розвитку подій: граф Старшенскі спа-
лює замок, віддає доньку під опіку, розпродає майно й засновує монас-
тир, де спокутує свою провину. Власне, він і є той чернець, який зустрів 
чужинців на початку новели і переповідає їм усю історію, не розкрива-
ючи свого імені. Завіса таємничості припіднімається наприкінці твору, 
коли настоятель оповістив Старшенського про час покаяльної молитви. 
Усе це викликає у реципієнта враження, що вчинки, думки, почуття ге-
роїв Ф. Ґрільпарцера, як у театралізованій виставі, замкнені в умовному 
просторі сцени. Тому доцільно увиразнити: характерологічне смислове 
навантаження у цьому зв’язку несе образ замку. Він умонтований у сис-
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тему видимих, а також асоціативних символів, що наповнюють простір 
художнього світу новели. Звісно, сюжети з розгортанням дії у замку або 
на його території розповсюджені і в німецькій літературі ХІХ століття. 
Ілюстрацією може послужити новела «Замок Дюранде» («Das Schloß 
Dürande», 1837) Йозефа фон Айхендорфа (1788–1857). Вона написана 
у період розвитку літературного руху «Молода Німеччина» («Das Junge 
Deutschland»), коли почали проявлятися реалістичні тенденції. Однак, 
саме в австрійському письменстві, у тім числі у малій прозі, ця симво-
ліка відтворює цілий комплекс психологічних аспектів світогляду мит-
ців, а звідси – культурологічних концепцій художньо-стильової еволюції 
мистецтва слова.

Твори на подібну тематику зустрічаються на різних етапах поступу 
австрійської літератури: у доробку А. Штіфтера (оповідання «Струн-
кий ліс» («Der Hochwald», 1842), М. ф. Ебнер-Ешенбах (збірка малої 
прози «Сільські та замкові оповідки» («Dorf- und Schloßgeschichten», 
1883), Л. ф. Захер-Мазоха (оповідання «Маґас, розбійник» («Magas, 
der Räuber», 1886), Ф. ф. Заара (новела «Замок Костенітц» («Schloß 
Kostenitz», 1893), Р. М. Рільке (новела «Пісня про кохання і смерть кор-
нета Крістофа Рільке» («Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph 
Rilke», 1899»), А. Шніцлера (новела «Потрійна пересторога» («Die 
dreifache Warnung», 1911), Ф. Набла (роман «Идгоф» («Ödhof», 1911), 
Р. Музіля (новела «Португалка» («Die Portugiesin», 1923), Ф. Кафки 
(роман «Замок» («Das Schloss», 1926), Ш. Цвайґа (роман «Нетерпіння 
серця» («Die Ungeduld des Herzens», 1938), Е. Міттерер (новела «Ясно-
видиця» («Die Seherin», 1942), Б. Брейма (роман «Замок у Богемії» («Ein 
Schloß in Böhmen», 1942), А. П. Ґютерсло (оповідання «Людинолюби» 
(«Die Menschenfreunde», 1947).

Образ замку набув нової якості у другій половині ХХ століття. За 
аргументованим твердженням С. Г. Кашиньського, він перетворився на 
своєрідний знак ідентичності австрійської літератури. «Чи тема замку 
складає певний комплекс австрійського сучасного письменства, – роз-
важає польський науковець, – залишається питанням відкритим. Але 
достеменним є те, що вона має глибокі психологічні витоки, які дають 
за себе знати як в індивідуальній, так і в колективній психології австрій-
ців. Є й такі австрійські письменники, зокрема Герберт Цанд і Томас 
Бернгард, які в «комплексі замку» вбачають навіть причину деяких 
душевних хвороб. Герої їхніх творів добровільно створюють у замках 
власні в’язниці, де живуть в іншій, ірреальній дійсності. Замкові мури 
захищають їх від проблем сучасності, які їм не під силу і не можуть 
самостійно здолати» [16, 151]. Розробка мотивів у тісному зв’язку з 



300

окресленими проблемами має місце у текстах Ф. Тумлера (роман «За-
мок в Австрії» («Ein Schloß in Österreich», 1953), Ґ. Фріча (роман «Мох 
на каміннях» («Moos auf Steinen», 1956»), Г. Цанда (роман «Успадку-
вання вогню» («Erben des Feuers», 1961), Т. Бернгарда (оповідання «Іта-
лієць» («Der Italiener», 1964), Ґ. Амансгаузера (роман «Замок з пізніми 
гостями» («Schloss mit späten Gästen», 1975), А. Брандштеттера (роман 
«Замок» («Die Burg», 1986), Ґ. Фуссенеґґер (збірка новел «Шекспірові 
доньки» («Shakespeares Töchter», 1999). Замкнутий простір палацу, яко-
го не оминають процеси руйнації, постає символічним виразом історич-
них трагедій австрійського народу, втрати автентичності. Попри те, що 
топос замку у новочасному трактуванні зримо контрастує з первісним 
осмисленням, він не позбавлений спільної основи з його відображенням 
у новелі Ф. Ґрільпарцера на рівні умовного позначення ієрархізованої 
системи цінностей. 

Загалом у новелі «Монастир біля Сандомєжа» годі шукати абсолют-
ного знаку ідейно-естетичного новаторства. Однак і на прикладі цього 
зразку Ф. Ґрільпарцеру вдалося збагатити й урізноманітнити німецько-
мовну новелістику оригінальним мистецьким письмом. Воно позбав-
лене сентиментального надміру почуттів і рельєфно патетичної сим-
воліки, що переповнюють передусім твори Е. Т. А. Гоффманна. «Саме 
контраст між тьмяним, урешті-решт зловісним об’єктом і майже роз-
судливим оповіщенням, – справедливо відмітив німецький літературоз-
навець Фрідріх Ґундольф (1880–1931), – привабив Ґрільпарцера на рівні 
художнього завдання. Взірцем для нього була іспанська манера розпо-
віді, передусім Сервантеса, який повідомляє про дурощі й манівці своїх 
героїв з незворушною або приглушеною й журливо усміхненою міною. 
Ґрільпарцер не прагнув досягти іронічного зображення, як, приміром, 
Тік, котрий онімечив іспанську новелу; натомість його манили роздум-
ливий спокій й покірна тиша, яка здатна наводити жаху» [17, 399–400]. 
Щільність змісту та його поступове розвертання споріднює твір із мо-
дельними ходами жанру драми, в якому Ф. Ґрільпарцер до появи своєї 
першої новели вже сказав вагоме слово у п’єсах «Бланка Кастильська» 
(«Blanka von Kastilien», 1807), «Праматір» («Die Ahnfrau», 1817), «Сафо» 
(«Sappho», 1818) та трилогії «Золоте руно» («Das goldene Vlies», 1819). 
Звідси – наявність у малій прозі типових складових його драматургії як 
у тематичному, так і формальному вимірах. Ідеться також про певне роз-
межування цих вимірів за сферою функціонування, що дає можливість 
належним чином прочитати авторське бачення першоджерел.
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УДК 81’253                                          Микола Зимомря (Дрогобич)

МОВНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБРАЗУ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ПЕРЕКЛАДНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

У статті йдеться про те, що ідентифікація національного образу окреслю-
ється багатьма чинниками, серед яких мовний є визначальним. Наголошується 
на важливості дослідження надінтерпретації образної структури та тек-
стової співвіднесеності з позатекстовими чинниками крізь призму творчості 
конкретного носія. У цьому зв’язку характерною є поетична спадщина Тараса 
Шевченка.

Ключові слова: мовна ідентифікація образу, перекладна інтерпретація, на-
дінтерпретація образної структури, поетичні структури, художнє мислення, 
структура художнього тексту.

Ідентифікація національного образу окреслюється багатьма відправ-
ними вимірами, з-поміж яких мовний чинник – пріоритетний. Тому й не 
дивно, що на виконання резолюції Генеральної конференції ЮНЕСКО 
щорічно 21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Чого 
гріха таїти, таке своєрідне свято для деяких народів одна оскомина, а 
для інших – буквально потреба. Бодай у такий день згадати про долі 
рідної мови за минулих епох і за її Долю в умовах сьогодення. Що ж, 
українській мові судилися множинні долі, які перехрещували її при-
родній поступ, заважаючи їй бути животворним джерелом для народу. 
Стільки вже було всіляких заборон безпосередніх і опосередкованих, 
що годі всі перерахувати! І все ж ця мова вижила всупереч усім утискам. 
Бо були дочки й сини українського народу, для яких рідна мова була не 
стільки засобом  спілкування, як передусім їхнім ідентифікатором серед 
носіїв інших націй. Хіба ж можна забувати слушне твердження Воло-
димира Сосюри у вірші «Юнакові». Його сутність – в істині-зверненні: 
«без мови рідної, юначе, й народу нашого нема». Потужність мови як 
суб’єктної величини в історії народу особливо переконливо виокремив 
Тарас Шевченко. Неминущий пророк справедливо вбачав у слові ви-
значальний архетип духовних устремлінь українського народу та його 
внутрішньої сили: 

 Подай душі убогій силу,
 Щоб огненно заговорила,
 Щоб слово пламенем взялось,
 Щоб людям серце розтопило,
 І на Україні святилась
 Те Слово Боже…
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Аналогічне мислення суголосне характеристиці історичного значен-
ня мови під пером Вільгельма Гумбольдта (1767–1835), який неоднора-
зово підкреслював той факт, що мова – це «одна з форм, в яких духовна 
сила людини вступає у вічно діючий процес»; це «орган внутрішнього 
буття і саме воно досягає внутрішнього пізнання та зовнішнього вияву». 
Отже, відмінність у національних мовах не визначається різницею зву-
ків і знаків; вона полягає насамперед у баченні світу, прочитанні його 
змістових величин за різних епох. Тому за станом, в якому перебуває 
мова того чи іншого народу, можна побачити стан його культури. На 
цей незаперечний факт вказав В. Гумбольдт, творець мовознавства як 
науки. Актуальність зберігає стаття «Двоязичність чи дволичність» Іва-
на Франка. Інакше кажучи, пам’ятаймо Шевченкові заповіти та Франко-
ві засади, щоб не бути дволикими, коли йдеться про долю найвеличні-
шого маєтку українського народу – його святу мову.

Вагомість вивчення питання надінтерпретації образної структу-
ри у поетичних текстах неодноразово підкреслювалася у теоретичних 
працях таких дослідників, як О. Астаф’єв, О. Бондарєва, І. Бондаренко, 
Р. Гром’як, Т. Гундорова, І. Дзюба, М. Жулинський, Ю. Ковалів, В. Мар-
ко, С. Павличко, Я. Поліщук, П. Рихло. У публікаціях названих авторів 
містяться спостереження стосовно духовних змагань Тараса Шевченка 
на рівні поетового індивідуального досвіду пізнання художнього сві-
ту. Звідси – важливість даного дослідження надінтерпретації образної 
структури та текстової співвіднесеності з позатекстовими чинниками 
крізь призму творчості конкретного носія. У цьому зв’язку характерною 
є поетична спадщина Тараса Шевченка (1814–1861). Адже модельна по-
тужність Шевченкової поезії заснована на стабільному підпорядкуванні 
ціннісних засад. Вони мають, як правило, винятково пізнавальну осно-
ву. Її національний ґрунт визначає первинну сутність текстових струк-
тур творця «Кобзаря». Внутрішньої чи зовнішньої суперечності тут не-
має, бо Шевченко, як і багато інших світочів людської думки, володів 
непідробним даром закодовувати «текст у тексті». Як слушно відзначив 
у статті «Тарас Шевченко» Іван Франко, 1840-го року – зі з’явою «Коб-
заря» – «в європейській літературі сталася подія важлива і характерна» 
[17, 248]. Адже зі сторінок названої збірки постав на повен зріст образ 
селянина. Цей образ уособлював  потужний потенціал – ні, не челяді 
як загалу, а всього українського народу, власне, як  етносу – суб’єкта. 
Отже, закономірно, що українська нація за наступних епох вбачала й до-
бачає нині, а саме за умов державної незалежності, в Шевченкові свого 
духовного пророка, рельєфний символ національної свідомості. Адже 
той провідник виказує  поколінням, сказати б словами Івана Франка, 
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«нові, світлі та вільні шляхи»... Без перебільшення, цей вимір з праг-
матичною проекцією на структуру художнього тексту [19, 28] та меха-
нізм зростання предметно-образної та ідейно-виражальної інформації 
не був би таким самовладним, коли б Тарас Шевченко не звертався у 
своїх творчих устремліннях до вічних образів [1, 128 – 129]. До них, без 
сумніву, належить постать Ісуса Христа у двох іпостасях – божій і люд-
ській. Отже, Син Божий стався чоловіком, щоб вмерти на хресті задля 
порятунку людства. Поза всяким сумнівом, Тараса Шевченка як поета 
хвилювали ці обидві природи. Вони єдналися в одну органічну сполу-
ку парадигмою Віри в можливість праведного життя людини на землі. 
Звідси для Тараса Шевченка поставала доленосна рефлексія у пов’язі з 
українським народом, який упродовж століть входив у державні орга-
нізми народів – сусідів. Але не втрачав при цьому свою головну іденти-
фікацію – мовну систему. Ця концептуальна ідея  набула  визначальної 
ваги  у його  багатьох поетичних структурах. У першу чергу тих, де без-
посередньо або опосередковано носієм руху – по вертикалі й горизонта-
лі – виокремлено образ Воскресіння. Звісно, його значущим речником 
виступає  Ісус Христос («Марія», «Не гріє  сонце на чужині», «Єретик», 
«Катерина», «Москалева криниця», «Неофіти» та ін.). Як відомо, жерт-
ву Понтія Пілата, римського прокуратора  Юдеї, Шевченко називає 23 
рази, святобливо іменуючи Сина Божого Христосом, один раз – Ісусом, 
а також  відповідно один раз – по-церковнослов’янському – Ісусом [15, 
304; 388 – 389]. Таким чином, двадцять п’ять разів Тарас Шевченко за-
свідчував судомний поштовх свого серця назустріч найдосконалішому 
єству, окресленого аурою Воскресіння. Адже відомо: той, хто воскрес  
для життя, більше  не вмирає. Тут нуртує рефлексійний характер, напри-
клад, образу  страстей, які  в’яжуться з єдиноособовою адресою, з одно-
го боку, і позаоцінковим мотивом, себто від Бога, – з іншого. Тому таким 
аргументованим видається під пером автора «Подражанія 11 псалму» 
зіставлення, сказати б, паралель між реальним Воскресінням Христа у 
недільний  день загалом і вірою у завтрашнє (зважмо – з допомогою 
Слова)  Воскресіння України – зокрема:

 «Воскресну я ! – той пан вам скаже, –  
 - Воскресну нині! Ради їх,
 Людей закованих моїх,
 Убогих, нищих… 
                                       Возвеличу 
 Малих отих рабов німих!
 Я на сторожі коло їх
 Поставлю слово [20, 653].
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Високі духовні начала передати мовою мети завжди нелегко. Ось яку 
німецькомовну інтерпретацію цитованих рядків подає Альфред Курелла 
як перекладач:

 „Ich kehre wieder“, spricht der Herr,
 „Ich komm’ noch heute, um zu retten
 Die armen Leute, die in Ketten
 Und elend sind! Ich richte auf
 Die armen Sklaven aus dem Schmutze
 Und stelle neben sie zum Schutze
 Mein starkes Wort! [25, 325]
Аналіз цього перекладного відповідника свідчить про невиразність 

смислової  структури тексту німецькою мовою. Щоправда, певна одно-
значність між семантичними рядами з проекцією на адекватне розумін-
ня тексту, а також  шкали Шевченкових  оцінок  має місце в процитова-
ній  інтерпретації Альфреда Курелли.

Збагнути істинність, означає порозуміти й сприйняти увесь індиві-
дуальний  біль  Шевченка - поета в його проханні до Вседержителя, аби 
настав для України животворний сад. А ще - 

  . . . Веселий рай
  Пошли їй, Господи, подай!
  Подай їй долю на сім світі
  І більш нічого не давай ... [21, 442; 444] 
Поетова імперативність містить заклик, що слугує об’єктивізації 

пізнання Божої  ласки – від її самооб’явлення до (позитивного чи 
від’ємного для України) богогласного призначення. Лавиноподібно роз-
гортається драматична колізія, яка  остаточно виразна на відстані актив-
ного сприйняття Христових страстей. Вона, завершуючись запитанням 
до Господа (до речі, Шевченко неодноразово використовує традиційне 
звертання: «Мій Боже милий» у творі «Подражаніє 11 псалму»; «О ми-
лий Боже України» у поемі «Гамалія»), спричиняє ефект не уявного, а 
реального Відкуплення:

  Погибнеш, згинеш, Україно, 
  не стане знаку на землі, 
  А ти пишалася колись 
  В добрі і розкоші! Вкраїно!
  Мій любий краю неповинний!
  За що тебе  Господь кара, 
  Карає тяжко?
  («Осія. Глава ХІV») [21, 463]
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Тарас Шевченко викристалізовує триєдиність природного циклу 
буття людини / з’ява, становлення, відхід у «кращі світи» / у широкому 
планетарному контексті ; в його основу покладене Христове Воскре-
сіння, що воплотилося «згідно з Писанням». Чин  В о с к р е с і н н я  у 
поетичній світобудові (а, отже, і візії) Кобзаря, як правило, індивідуалі-
зований, закодований на добрих намірах і зримих ділах Творця з про-
екцією на «Я – ОСОБУ». Від її імені висхідна Шевченкова мінімолитва, 
що зосереджує головну увагу на конкретику явлення, достовірний  ч а с  
воскресіння «Я – ОСОБИ»:

  Я на сторожі коло їх
  Поставлю слово.
  «Подражаніє 11 псалму» / [21, 442] 
Докладний аналіз поетичних творів Т.Шевченка, в яких містяться  

авторські звернення  до образу Творця неба і землі, а також до єдинород-
ного Сина Божого, призводить до однозначного висновку: слово – це ви-
значальне надбання в устах Ісуса Христа, тобто це – норма божествен-
ної нагороди. І, до речі, те слово не несе розпуку, а радше є вісником 
сповіді про ж и в е, хоч і мовиться про Розп’ятого Сина Марії.

 І помолилась в перший раз
 За нас Розп’ятому. І  спас
 Тебе розп’ятий син Марії.
І ти слова його живії
В живую душу прийняла.
І на торжища, і в чертоги
 Живого істинного Бога
Ти слово правди понесла. 
   «Неофіти»/ [21, 436].
Примітний факт: Альфред Курелла відтворив  цю картину таким 

словесним малюнком у німецькомовній інтерпретації:
Betetest du zum erstenmal
Zu dem, der uns zulieb die Qual
Des Kreuzes litt. Und neues Leben
Kam in dich durch Mariens Sohn.
Sein heil’ges Wort war in dir schon,
Du nahmst es auf in deine Seele,
Trugst in Palast und Hütte fort
Das wahre, das lebend’ge Wort
Gottes, dem wir uns anbefehlen [25, 313].
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На жаль, доводиться констатувати: німецькому перекладачеві не вда-
лося адекватно декодувати авторську позицію Шевченка та відповідний 
рівень «сакрального вираження» ідеї [11, 140]. Чи варто підкреслюва-
ти, яким дужим згустком мислезмісту,  мислеформи або антитези має 
бути архетип мови предків, голос яких почув і постійно чув Шевченко, 
а відтак конгеніально передав нащадкам, створивши часову й просто-
рову єдність поколінь. У цьому також полягає сила художнього мислен-
ня Кобзаря, бо ж  він зафіксував предметний для українського народу 
символ свободи, зокрема, у творах, що містять миролюбну причинність 
ідеалу, так характерного для хліборобського роду як носія усього  духо-
вного клімату, позначеного образом Воскресіння. Звідси – Шевченкове 
звернення до Всевишнього як надприродної домінанти, що покликана 
вирівняти кривди України зі знаком справедливості, власне, з огляду на 
сучасні акценти. Бо ж, приміром, актуально звучить нині клич не декла-
ративного, а глибинно  внутрішнього голосу: «Запали свічку!» Йдеться 
тут передусім про конкретику тієї функції, що під пером Тараса Шев-
ченка має чітку спрямованість на комунікативну м е т у, а звідси – на ко-
мунікативний ефект, що виражений сполукою – благальним звертанням:

«О милий Боже України! 
Не дай пропасти на чужині, 
В неволі вольним козакам! 
І сором тут, і сором там –   
Вставать з чужої домовини, 
На суд твій праведний прийти, 
В залізах руки принести 
І перед всіми у кайданах 
Стать козакові…» [20, 209].
Шевченкове бачення факту несе пізнавально-оціночну та компози-

ційно-змістову співвіднесеність. Наскільки  виразно правдивою (або 
необ’єктивною, себто неправдивою) може бути інтерпретація  автор-
ської ідеї? У цьому сенсі цікавим видається її вимір р о з у м і н н я  у 
російськомовному перекладі Миколи Асєєва (1889–1963). Ось, як ілю-
стративно  звучить  наведена строфа:

«О милый боже Украины!
Не дай погибнуть на чужбине
В неволе вольным казакам!
И тут позор, позор и там – 
Встать из чужих гробов с повинной,
На суд твой праведный прийти,
В железах руки принести,
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В цепях-оковах перед всеми
Предстать казакам…» [22, 49]. 
Аналогічно некоректною постає внутрішнє уявлення художньої 

тканини на рівні Шевченкового образу і в німецькомовному перекладі 
Гедди Ціннер (1905–1994). Так, у цій концептуально важливій строфі 
взагалі відсутній образ  борця за свободу рідного народу: 

„O Gott der Ukraine, höre!
Nimm du von uns die Schmach, die schwere,
Und lass zerschellen unsre Bande!
Oh, Schande hier – oh, droben Schande:
Aus fremdem Sarg und bar der Ehre
Zu treten vor dein Angesicht,
In Ketten schwer vor dein Gericht – 
In Ketten unter Brüdern sein!
Bewahr’ uns Gott…“ [24, 273].
У цьому контексті заслуговує на увагу слушне твердження О.Потебні. 

Автор відомих лекцій з теорії словесності виокремив як особливо важ-
ливі три компоненти щодо характеристики структури художнього твору, 
а саме: а) зовнішня організація тексту (форма); б) внутрішня організа-
ція тексту (зміст); в) естетичне відображення образу [14, 43 – 45]. Осо-
бливості поетики структури «текст у тексті» крізь призму перекладної 
інтерпретації органічно пов’язані з названими компонентами. Тому 
процитовані тексти мовою мети – з погляду структурної та семантичної 
організації – цілісно не відображають те комунікативне завдання, яке 
необхідно відтворити у перекладному тексті. Таким чином, змальована 
ситуація не є адекватною Шевченковому оригіналу, для якого, як прави-
ло, примітною постає наявність сенсорики у пов’язі з національною па-
радигмою, з одного боку, та загальнолюдськими вартостями – з іншого. 
Йдеться також про окреслення «часової наступності» [23, 24]. У цьому 
аспекті цікавим є підступ поета до кількісного співвідношення компо-
нентів. Ось, наприклад, частотність Шевченкового звертання до образу 
Матері Сина Божого складає 25, тобто стільки, як і до образу Христа 
[2]. За нашим переконанням, така кількісна рівновага під пером поета – 
змістовна деталь. Без сумніву, в основі оцінок, інспірованих джерелами 
Святого Письма [6, 18], лежить глибокий трагізм, осмислений Шевчен-
ком і відтворений у тканині високохудожніх поезій. Страждання Ісуса 
на чесному хресті викликають не тільки рефлексійний біль, але й ві-
дображають світло зворотньої іпостасі – благотворний вплив Святого 
Письма на художню палітру автора поеми «Марія». Цей вплив стає до-
бре зрозумілим, якщо вести бесіду про історичні долі України в рецепції 
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Шевченка (у жодному випадку, не в сенсі міфологеми) [3, 108; 4, 108].
Моральний імператив Шевченкового висновку, якого поет дійшов, 

наприклад, у (виїмково з огляду на художній ефект цікавому) вірші «Чи 
ми ще зійдемося знову?», сягає вершинного впливу й поширення на рів-
ні чисто національної ідеї. Ось її домінантна суть, сформульована Коб-
зарем ще в 1847 році:

 Свою Україну любіть, 
 Любіть її . . . Во время люте, 
 В остатню тяжкую мінуту
 За неї Господа моліть.  
    («В казематі») [21, 284] 
У цьому контексті постає доречним зіставлення цього об’єднуючого 

промислу спасіння Шевченкової землі з умилостивленням, висловле-
ним у «Посланні до євреїв» св. Павлом: «Люди клянуться більшим від 
себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою для ствердження» («На-
дія – якір душі». – До євреїв, 6, 16) [12]. 

Своєрідне Шевченкове «послання» розпікає почуття для очищення, а 
відтак – для самоутвердження на рівні утертої обітниці – «Свою Украї-
ну любіть, любіть її...». Іншими словами, заклик національного Пророка 
розкриває не улесливу любов – доконувати прагнення («любити с е б е в 
Україні, а навпаки: любити Україну в с о б і !). Бо ж сказано: «Наповняйте 
землю та підпорядковуйте її собі» [10, 55]. Тарас Шевченко вивищує сту-
пінь функції  м о л и т в и  як засобу посередництва між Богом і людьми, 
коли пристрасно виписує  діалог між батьком і сином : «М о л и с ь. Мо-
лися, сину: за Вкраїну...» Будьмо певні: цей тільки умовно реалізований 
діалог містить нечувано д і є в и й  вольовий заряд, що оберігає духовну 
суверенність як одноплемінників поета, так і  л  ю д с ь к у  природу 
Христа, тобто Людину – Ісуса Назарянина. У Шевченкових рядках «Мені 
однаково, чи буду Я жить в Україні, чи ні « оголений нерв, відкритий на 
круговерть відлуння з уст Апостола Павла: «Живу вже не я, а ж и в е  
Христос у  м е н і » («До галатів», 2, 20). 

Шевченкове письмо – це жертовний уклін людям доброї волі, тим, 
які прагнуть знати: «Нема на світі України,  немає другого Дніпра» («І 
мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Украї-
ні  моє дружнє посланіє»). У цьому письмі нема агресивної статистики; 
тут нуртують студені джерельця палкої в і р и («В своїй хаті своя й прав-
да, і сила, і воля»), яка підсилюється так званим зворотнім резонансом 
сприйняття факту, події, явища («Правдою торгують. І Господа знева-
жають, – Людей запрягають В тяжкі ярма...»). Примітно, що суцільний 
зворотній зв’язок – це характерна ознака, власне, для багатьох поезій 
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Шевченка і, зокрема, тих, де стержневим є кодовий знак Вседержите-
ля [5, 42], себто знакові слова: «Бог як творець» [9, 286], «Господь», а 
також «Христос». Ось, приміром, спалах мислі з твору  «Минають дні, 
минають ночі», де знаходимо  п е р в і с н у  безпосередність молитовної 
щирості, яку поет виказує та сповідує  болісним освідченням – зойком 
душі:

Доле, де ти! Доле, де ти ?
Нема ніякої !
Коли   д о б р о ї  жаль, Боже, 
То дай злої!  злої! [21, 255] 
У переважній більшості  Шевченкових поезій осібно вагому роль ві-

діграють саме авторські монологи, звертання, а також прохання, близь-
кі до утвердження божої й людської милості, висловленої у благальній  
молитві до Отця – Вседержителя (сюди відносимо й  звороти «Господа 
благати», « Бога благати», «Богу молитися» тощо»), або ж  у потвер-
дженнях факту Воскресіння та у словесних засвідченнях смиренної по-
кори,  щирої любові до триєдиного Бога – Отця і Сина, і  Святого  Духа 
–  до Пречистої Богородиці  Марії [7, 156]. Це, власне, одна з важливих і 
багатовимірних іпостасей у творчості Т.Шевченка – насамперед як мит-
ця, а відтак – тонкого знавця й тлумача Старого Завіту й Нового Заві-
ту Святого Письма. До того ж художньо довершеною поемою «Марія» 
Шевченко підносить Матір Ісуса Христа, за словами Івана Франка, «…
таку нещасну жінку» «до апофеозу» [16, 388]. Ведемо мову про (по-
шекспірівськи досконалу) захищеність моделі художнього мислення 
українського поета. Шевченко своєю енергією думки, ходами й підсту-
пами постає неперевершеним майстром візії минулого й майбутнього 
Вітчизни. Її образ спроможний викликати почуття співпереживання у 
кожного, кому дорогі трансцендентні вартості. За слушним тверджен-
ням професора Анатолія Нямцу, визначного дослідника образів Нового 
Завіту у світовому письменстві, «саме національна специфічність кон-
кретної версії загальновідомого матеріалу глибоко виявляє його універ-
сальний контекст, дозволяє побачити в конкретному загальне і навпаки» 
[13, 51]. 

Образ Христа в Шевченкових поезіях співвідноситься на пропорцій-
ній високості зі сутністю реалії Воскресіння Сина Божого, що послідов-
но прочитується в одновимірній іпостасі – оптимально зорієнтованій 
паралелі з вірою та констатуючою надією в означено близьке Воскре-
сіння поетової Батьківщини. Звідси – своєрідна і воднораз цілеспрямо-
вано драматична зображальна ситуація, коли здійсниться те, що пови-
нно статися: 
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Не смійтеся, чужі люде!
Церков – домовина
Розвалиться . . . і  з-під неї
В с т а н е   Україна.
І розвіє тьму неволі, 
Світ правди засвітить, 
І помоляться на волі 
Невольничі  діти! . .
           («Стоїть в селі Суботові») [21,  227] 
Збагнути й адекватно проінтерпретувати сутність цих пророчих слів, 

написаних Т.Шевченком 21 жовтня 1845 р., – нелегке завдання для чу-
жомовного реципієнта. Ось, наприклад, ілюстративний приклад з твор-
чого набутку німецького перекладача Еріха Вайнерта:

Magst du heut’ noch spotten, Fremdling!
Bald in sich zusammen
Stürzt das Mal… die Ukraine
Setzt ein Sturm in Flammen,
Sturm der Wahrheit, aus den Wolken
Bricht die Morgenröte,
Und die Sklavenkinder werden
In der Freiheit beten!.. [24, 383]
Зіставлення першотвору з перекладною версією зримо проливає світ-

ло передусім на творчу індивідуальність як носія художнього устремління 
з його мистецькими  якостями, своєрідністю ідіостилю, манерою письма 
загалом. Звідси – злободенне звучання питання про особливості поетики 
структури «текст у тексті» з проекцією на мистецтво інтерпретації худож-
ньої світобудови Тараса Шевченка, який був і є, за влучною оцінкою Івана 
Франка, «немов великий факел з українського воску, що світиться найяс-
нішим і найчистішим вогнем європейського поступу» [18, 388].

Природа структури художнього тесту є, без сумніву, складною та по-
ліфункціональною. Цю сутність аргументовано виокремив Юрій Лот-
ман [8], наголосивши, що вона поєднується зі стрижневим розумінням 
якісної та кількісної сукупності текстових субструктур. Однак суголос-
не трактування зазнає зримої трансформації під впливом різних чинни-
ків. Водночас її дієвість особливо помітна у процесі перекладної інтер-
претації. Йдеться про адекватне збереження такого явища, як цілісність 
семантичного коду. Саме останній і спроможний розкрити мовою мети 
означувану лінію множинних зв’язків на рівні як образу, так і мотиву. У 
цьому сенсі характерною постає поетика Шевченкового слова. Бо воно 
містить сенс мовної ідентифікації образу, який може бути прочитаний 
крізь призму адекватної перекладної інтерпретації.
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ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРІЇ 
В РОМАНІ Ю. КОСАЧА «ВОЛОДАРКА ПОНТИДИ»

У статті висвітлюється історіософський аспект  роману Ю. Косача «Во-
лодарка Понтиди», що дозволяє простежити особливості творчого підходу 
письменника до висвітлення історичної теми. 

Ключові слова: історіософський аспект, історична проза, історична осо-
бистість.

Історія українського народу зажди перебувала в полі зору україн-
ських митців слова, зокрема діаспорних.  Глибокий і сталий інтерес до 
минулого – одна з найхарактерніших рис творчості відомого письмен-
ника в діаспорі Ю. Косача. Історіософія історичної прози письменника 
досить часто  не збігається з історіографічними твердженнями науков-
ців і не була об’єктом спеціального дослідження, що зумовлює актуаль-
ність означеного аспекту на прикладі роману «Володарка Понтиди». 

Роман «Володарка Понтиди» дозволяє простежити особливості твор-
чого підходу письменника до висвітлення історичної теми. У творі роз-
повідається про добре відому  в історії самозванку на російський престол 
княжну Єлизавету Тараканову та молодого чернігівського дідича Юрія 
Рославця. Щиро закохавшись у княжну, юнак супроводжує «володарку 
Понтиди» в її мандрах по Європі, сам зазнаючи неймовірних пригод.  

Життя самозванки не раз служило темою для романістів. Образ цієї 
цікавої особистості увічнений в численних літературних творах. У 1867 
році з′явилися друком російськомовні романи П. Мельникова «Княжна 
Тараканова и принцесса Владимирская» («Русский Вестник», 1867, № 
5, 6 и 8); В. Паніна «Краткая история Елизаветы Алексеевны Тарака-
новой» («Чтения Московского Общества Истории и Древностей Рос-
сии», 1867, № 2); В. Руднєва «Инокиня Досифея (Княжна Таракано-
ва)»; 1883 – роман Г. Данилевського «Княжна Тараканова». 

Виходило друком безліч книг і  у  Західній Європі. У них твердилось, 
що княжна Тараканова – справжня дочка Єлизавети, а, отже, є законною 
спадкоємницею Петрового трону. 
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Не менш об’ємним буде перелік і наукових праць, присвячених княж-
ні у вітчизняній та зарубіжній історіографіях. Документи, пов’язані з 
самозванкою, зберігалися і в польських архівах, і секретних фондах ро-
сійських державних сховищ. Там також лежали і її папери, відібрані при 
арешті, які вона не знищила.   

Образ княжни Тарканової залишається таємницею і легендою для 
нашого часу. Вельми часто в історичній і художній літературі плута-
ють і змішують  дві особи: самозванку, що іменувала себе принцесою 
Володимирською, дочкою імператриці Єлизавети Петрівни, і принце-
су Августу, княжну Тараканову, що таємно перебувала в Іванівському 
монастирі. Про Єлизавету Тараканову сучасникам практично нічого не 
було відомо, крім того, що вона видавала себе за дочку імператриці Єли-
завети Петрівни і графа Розумовського і оголосила себе внучкою Петра 
Великого. Справжнього імені авантюристки  дослідникам з’ясувати  не 
вдалося.  Героїня іменувала себе пані Франк, Шолл, Алі Еметті, княжна 
Волдомирська з Кавказу, Азов ская принцеса, графиня Піннеберг і, наре-
шті, – цариця Єлизавета. Проте ім’я, з яким авантюристка увійшла в іс-
торію, нею самою ніколи не використовувалося. Його героїні приписали 
дослідники, нібито виходячи з того, що у нащадків справжньої Єлиза-
вети Петрівни і графа Розумовсько го було прізвище Тараканові. Княжна 
Тараканова-самозванка, яка привласнила собі це ім’я, була не більш як 
кокетка і шукачка пригод. Походження її загадкове, багато письменників 
називали її дочкою празького шинкаря чи нюрнберзького пекаря. Сама 
вона говорила про своє походження вельми різно. Вирізнялась рідкіс-
ною красою і розумом, мала ряд залицяльників, яких доводила до роз-
орення і в’язниці. 

На початку 1774 року, під впливом поляків, що оточували князя Ра-
дзівілла, прибічника Панської конфедерації, Тараканова оголосила себе 
дочкою імператриці Єлизавети Петрівни, сестрою Пугачова і претен-
денткою на російський престол. Для досягнення своєї мети вона від-
правилася до Венеції, а звідти до Константинополя. Але  під час бурі 
була викинута біля Рагузи, де і прожила до кінця 1774 року, розсилаючи 
маніфести і листи до султана, Орлову-Чесменському, графові Паніну 
[3, 39]. У листах вона говорила про своє походження від Єлизавети Пе-
трівни, представляючи навіть вигаданий заповіт імператриці, про життя 
при матері до дев’ятирічного віку, потім в шаха персидського, про намір 
за допомогою Пугачова зайняти престол. 

У травні 1775 року Тараканова за наказом імператриці Катерини II  
була заарештована Орловим і доставлена у Петропавловську фортецю, 
де  піддалась тривалому допиту. Померла від сухот 4 грудня 1775 року, 
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приховавши таємницю свого народження. Перекази про загибель Тара-
канової під час повені в Санкт-Петербурзі в 1777 році не підтверджу-
ються дослідженнями. 

Перша публікація про самозванку (за документами польських архівів) 
з’явилась у Лейпцигу 1863 року. Це була книга А. Голіцина «О мнимой 
княжне Таракановой». Того ж 1863 року вийшов твір І. Снєгірьова «Но-
воспасский ставропигиальный монастырь в Москве», де була викладена 
доля «справжньої Тараканової» дусі «романтичної історіографії».  Доля 
«справжньої Тараканової» викладена і  Є. Лунінським у книзі «Княжна Та-
раканова», де  читаємо: «В Іванівський жіночий монастир 1785 року була 
привезена у закритій кареті з опущеними шторами у супроводі кінного ес-
корту жінка, яку помістили у заздалегідь зведений будиночок поблизу палат 
ігумені і незабаром постригли під ім’ям Досифеї» [6, 102]. Її походження і 
життя в монастирі оповиті таємницею. Відомо лише те, що вона в дитин-
стві була вивезена за кордон, де перебувала до того часу,  коли за наказом 
Катерини II її таємно повернули в Росію і відправили до  монастиря [6, 108]. 
З цим  погоджується і Емілія Віленська, яка зазначає,  що «була і  справ-
жня княжна Тараканова, інша, загадкава жінка, в якій підозрювали дочку 
Єлизавети Петрівни» [2, 611]. Вона ніколи не претендувала на престол, не 
мала нічого спільного з  «самозванкою» і тихо померла під іменем інокені 
Досифеї у московському Іванівському монастирі. 

У 1987 році Ю. Косач видає свій роман «Володарка Понтиди», у яко-
му поєднав історичні факти існування гіпотетичної самозванки з худож-
нім домислом. Твір  Ю. Косача споріднений з романом Г. Данилевського 
«Княжна Тараканова». Письменник, як і Г. Данилевський, очевидно, 
опирався на великий популярно-історичний нарис П. Мельникова (Ан-
дрія Печерського) «Княжна Тараканова и принцесса Владимирская». 
Проте не тільки вищезазначені джерела лягли в основу роману Ю. Ко-
сача. Перед тим, як починати писати  твір, письменник  провів серйозну 
підготовчу роботу. Автор опрацював практично весь історичний мате-
ріал про період правління Катерини ІІ, документальні джерела з архі-
вів про гіпотетичну претендентку на російський престол, спирався на  
літературу і опубліковані документи,  що з’явилися в ХVІІ і у шістде-
сятих роках ХVІІІ століть. Ю. Косач  досконало вивчив не тільки істо-
рію  княжни Тараканової, але й історію епохи, в яку вона жила і  
діяла. Для Косача-письменника таємнича і трагедійна постать так званої 
княжни  Дараган-Тараканової була ще й цікава насамперед тим, що це була, 
мабуть, перша українка-емігрантка, помітна також  своїми політичними  
концепціями, в яких фігурувала й Україна як окрема частина майбутнього  
імперіального комплексу відродженої Візантії.
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Митець історіософськи  підійшов до творення постаті княжни. До-
мислюючи риси її особистості та побуту, письменник спирався на своє 
глибоке знання зображуваної епохи, почерпнуте не тільки з документів, а 
й з власних  вражень від численних подорожей. Той факт, що не тільки іс-
торичні джерела лягли в основу роману  Ю. Косача, а й безпосередні вра-
ження автора від місць, пов’язаних із життям претендентки на престол, 
зумовив достовірність й емоційність повістування. І хоч твір не   був 
позбавлений авторського  домислу,  проте Косач  знайшов пропорції між 
домислом і справжніми фактами, що  сприяли воскресінню минулого. 

Письменник у своїй художній версії сумістив історії двох різних жі-
нок, про яких збереглися суперечливі відомості. До сьогодні історики не 
можуть дати однозначної відповіді на питання, хто була та претендент-
ка: самозванка-авантюристка чи справжня дитина цариці й українського 
козака, шлюб яких був законним, освяченим   церквою, хоч і таємним. 
Ходили чутки про те, що Єлизавета мала дітей, яких приховувала, від-
правляючи в маєток Розумовських Дараганівку, за співзвучністю з на-
звою маєтку, їх прозвали «князями  Таракановими» [3, 124].  Ю. Косач 
осмислив дану тему  під впливом «романтичної  історіографії»  та  слав-
нозвісної  картини  К. Флавицького.  У короткій авторській передмові 
до роману митець так це зазначає: «Вісімнадцяте сторіччя, сторіччя чу-
десного рококо, просвітителів, енциклопедистів, що підготували велику 
революцію 1789 року, незрівнянних учених, письменників, полковод-
ців; сторіччя, що вивело на кін історії народ, – все це завжди мене дуже 
цікавило. Через те легко було натрапити в пошуках цікавого сюжету як 
з вітчизняної, так і з світової історії на постать, що інтригувала вже не 
одного літератора. Це добре відома самозванка, загадкова «княжна Та-
раканова», що стала легендою хоча б тільки завдяки зворушливій карти-
ні Флавицького» [5, 3]. 

Однак у романі письменник все ж таки  залишив відкритим питання: 
чи була самозванка насправді дочкою Єлизавети. Ю. Косач історіософ-
ськи осмислює дану проблему. З одного боку, устами Івана Афендика 
автор констатує те, що «княжна Ємет, або як вона себе в Дрездені на-
зивала, графиня Пінненберг, насправді звичайнісінька прачка по імені 
фройляйк Фінк з Вроцлава» [5, 158]. А з іншого боку, головний герой 
і оповідач Юрій Рославець сліпо вірить у чесність княжни Володимир-
ської. В  цілому Ю. Косач дотримувався вже відомих про неї даних, але 
зображення образу Тараканової і  побуту належить його художньому 
перу і його письменницькому  уявленню про цю жінку. Д. Затонський 
у післямові до нью-йоркського видання роману «Володарка Понтиди» 
відзначив, що автор був «далекий від будь-якої упередженості, від тен-
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денційного бажання за всяку ціну «спростувати» володарку Понтиди, 
кинути тінь на її походження, поведінку, мету  життя» [3, 442].  Головна 
мета письменника була не в створенні нової версії «історії самозван-
ки», бо «в історії цій більше міфів і легенд, ніж достовірних фактів», а в 
спробі піднесення духу українців, особливо на еміграції [3, 442]. «Тим-
то книга про емігрантів навіть з XVIII сторіччя є книгою живою, акту-
альною, такою, що зачіпає болючі проблеми сьогодення» [3, 442]. 

Простеживши за віднайденими в архівах і бібліотеках  матеріалами 
химерний шлях претендентки, його «володарки Понту», як вона себе лю-
била величати, Ю. Косач ще більше зацікавився таємничою принцесою 
Алі-Емет  «як людиною прекрасної і безжурної (на перший погляд) доби 
рококо саме в її розквіті,  у передгроззі  великих подій і  революцій» [5, 3]. 
Неможливо було не помітити, що ця жінка була втягнута у велику по-
літичну гру того часу і політичні претензії якої підтримували не тільки 
польські магнати на чолі з К. Радзівілом, але й ті, хто з побоюванням сте-
жив за успіхами міжнародної політики Катерини ІІ.

На основі вивчених документів письменник зміг дати у романі повну 
картину побуту та звичаїв, а також важливих подій, прямо не пов’язаних 
з історією самозванки, таких, наприклад, як час панування Людовика 
XV, його смерть і коронування Людовика XVI. Дослідники відзнача-
ють вдало виписані Косачем характери, з притаманними кожному пер-
сонажеві індивідуальними рисами. Автор акцентує увагу на  душевній 
шляхетності  головного героя Юрія Рославця, який тяжко страждає від 
того, що йому доручено сумнівну справу; на хитрості   Доманського і 
Христанека, які в усьому шукають вигоду для себе, і тому готові зра-
дити княжну в будь-який вигідний для них момент; хитрості і вкрад-
ливості Афендика. У характері самозванки підкреслюється авантюризм 
і легковажність. Орлова наділено підступністю, моральною ницістю. 
При цьому письменник намагається зберегти роль стороннього спосте-
рігача, який прагне об’єктивно показати історичні події. Таким показом 
Ю. Косач прагнув реалізувати цілий ряд своїх історіософських задумів, 
зокрема і щодо зображення епохи. 

Деякі літературознавці  вважають, що саме зображення епохи, а не 
важливий епізод полонення самозванки, перетворює роман «Володар-
ка Понтиди» в значущий історичний твір. У романі відчутні і традиції 
«химерного роману з народних уст» Олександра Івченка «Козацькому 
роду нема переводу».  Це особливий ліризм, поєднання комічного і тра-
гічного, численні екскурси в українську історію, яскравий національний 
колорит, соковита яскрава мова оповідача Юрія Рославця [7, 12]. 
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Історіософську виразність твору підсилює те, що  оповідь від Юрія 
Рославця дозволяє авторові  вільно,  природно,  невимушено  стилізувати  
роман  під літературу  XVIII  століття не  тільки тому, що  тоді  романи  
у більшості  були  «розповідями»  чи  «записками»  героїв, начебто  
лише  знайденими  і  виданими  справжніми  авторами. Письменник 
вдається до містифікації, видаючи своє повістування за давній рукопис. 
Це  сприяло  тому,  що  роман  постав  у формі  «діарія», запиcника,  
форму якого сучасні критики вважають навіть кращою, ніж тради-
ційний  історичний  роман. Сам автор  намагався  зберегти  «і титлу  
і кому» згаданого діарія, дотримуючись  по  змозі стилю і розповіді  
того, «хто залишив для нащадків  свої  записки» [3, 7]. 

Отже, Ю. Косач у романі «Володарка Понтиди» осмислив      по-
новому  історію самозваної княжни Тараканової відповідно до контек-
сту  доби. Вибір історичної теми, ставлення до джерельної бази, осмис-
лення минулого художніми засобами роблять роман  унікальним щодо 
історіософської глибини твором. Письменник здійснив історичне «роз-
слідування» долі загадкової самозванки на російський престол. Відпо-
відно до загальної теми  історичного жанру, автор ставить і розв’язує у 
творі конкретну проблему, головна з яких – самовизначення (національ-
не, буттєве) українців в умовах європейського життя та органічність їх-
ньої інтеграції у західну цивілізацію.  У романі письменник поряд із 
висвітленням суспільно-політичної сторони життя епохи намагається 
ввійти ще й у духовну сферу існування історичної особистості. 
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In the article a історіософський aspect  lights up to the novel of 
Ю. Kosacha «Mistress Pontidi», that allows to trace the features of creative 
approach of writer to illumination of historical theme. 

Key words: Istoriosofskiy aspect, historical prose, historical personality.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТІВ У 
ТВОРАХ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

У статті проаналізовано концепти в етнокультурному аспекті. Визначе-
но, що трактування лінгвокультурного концепту у творах західноукраїнських 
письменників відбувається через призму міфопоетичного етнічного уявлення. 
Встановлено семантичну місткість та психологічний потенціал аналізованих 
етнокультурних  одиниць.

Ключові слова: концепт, когнітивна лінгвістика, мовна картина світу, мі-
фологія.

Сучасні лінгвістичні дослідження базуються на антропоцентрично-
му підході, що дозволяє розглядати мову як суспільне явище в системі 
духовних цінностей етносу, у широкому контексті людського буття – у 
тісному зв’язку з мисленням та свідомістю людини. Кожна мовна оди-
ниця, зорієнтована на концептуальний простір довкілля, є мовленнєвим 
виявом того чи іншого його фрагмента. У результаті мовна одиниця 
функціонує часто не просто як слово-номінація з одним чи кількома 
лінгвістичними значеннями, а як слово-концепт – вмістилище узагаль-
неного культурного смислу (сенсу), що дає підстави вважати мовну оди-
ницю культурним концептом. Отже, концепт наділений не лише власне 
лінгвістичною, а й культурною інформативністю, тобто в ньому спосте-
рігаємо асоціативне нашарування культурних смислів на основне (слов-
никове) значення, або культурні сугестії речі, виражені в слові[1, 418].  

Концепти є об’єктом вивчення когнітивної лінгвістики, спрямова-
ної на дослідження пізнавальних процесів і ролі мови в їх здійсненні, 
встановлення співвідношень між мовними й концептуальними структу-
рами, пояснення когнітивної діяльності людини в процесах породжен-
ня, сприйняття й розуміння мовлення, з’ясування принципів катего-
ризації та концептуалізації світу. Становлення когнітивної лінгвістики 
відбулося в 70-і роки ХХ ст., її фундаторами вважають Т. ван Дейка, 
Р.Джеккендоффа, М.Джонсона, Дж.Лакоффа, Р.Ленекера, Л.Талмі, 
Г.Томпсона, Ч.Філлмора, У.Чейфа. В Україні та Росії розробкою тео-
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ретичних проблем цієї галузі знання займаються С.А.Жаботинська, 
О.С.Кубрякова, В.І.Постовалова, О.О.Селіванова, Ж.П.Соколовська та 
інші відомі вчені[5, 178].

Актуальність  дослідження зумовлена необхідністю  аналізу концеп-
тів, що полягає у з’ясуванні смислового ядра концепту та можливостей 
його трансформацій, побудові предметноцентричного фрейму, характе-
ристиці мовних репрезентацій концептів, окресленні типових змін струк-
тури та ролі зазначених концептів в українській свідомості  початку ХХ 
ст. у порівнянні з ранніми етапами формування ментальності, висвітленні 
особливостей використання концептів у західноукраїнській прозі, де вони 
набувають додаткових конотацій, образних, символічних значень.

Наукова новизна статті полягає в тому, що зміст, структуру, роль ет-
ноконцептів західноукраїнської мовно-художньої картини світу дослі-
джено з позицій визначення семантики лексеми, що репрезентує кон-
цепт у мові, лексичної сполучуваності, асоціативних зв’язків, входжен-
ня в стійкі сполуки. 

Картина світу  виражає систему понять про сукупність реалій до-
вкілля, це концептуальне утворення, складниками якого виступають 
концепти. Становлення картини світу в історичній перспективі проходи-
ло шлях від початкової точки пізнання (міфологічної, наївної) до науко-
вої. Вона формується у свідомості людини під впливом індивідуального 
досвіду, психічних особливостей за участю всіх форм свідомості – до-
теоретичної (повсякденної), теоретичної (наукової, філософської), поза-
теоретичної (релігійної, мистецької).  Картина світу завжди національно 
специфічна. Відбитком концептуальної картини світу в мові виступає 
мовна картина світу, якій притаманні лінгвістичні засоби вираження 
концептів: лексико-семантичні значення, граматичні властивості, сло-
вотвірні ознаки, стилістичні характеристики тощо[4,28].              

Поняття концепту з’явилося ще в античні часи, функціонувало в се-
редньовіччі, але остаточно оформилось як науковий термін лише у ХХ 
ст. У когнітивній лінгвістиці концептом називають узагальнене понят-
тя про світ, концепт акумулює знання про певний фрагмент дійсності. 
Концепти формуються й містяться у свідомості людини, часто, хоч і не 
завжди, мають вербальне вираження в мовній картині світу, виступають 
комплексом культурно детермінованих уявлень про об’єкти реальності. 
Концепти, пов’язані з національною ментальністю, включають ціннісні, 
образні компоненти, інформацію про нереальні світи, метафоричні зна-
ння, асоціації, символи, конотації, корелюють із психічними функціями, 
як-от: відчуття, почуття, образи, інтуїція. У свідомості окремої особис-
тості концепт може мати індивідуальні відмінні елементи. 



321

З початку ХХ ст. у світовій літературі, і в українській зокрема, 
ускладнюються форми художнього вираження сутності особистості та її 
зображення, що, безсумнівно, було пов’язано з процесом реміфологіза-
ції. Прагнення вийти за соціально-історичні та просторово-часові рамки 
заради виявлення загальнолюдського змісту зумовило звернення до мі-
фології, яка через свою символічність виявилася зручною мовою опису 
вічних моделей особистісної і громадської поведінки, певних сутнісних 
законів соціального і природного космосу (за Ю.Лотманом, З.Мінц, 
Е.Мелетинським) [5, 129]. Сутність міфологічного світобачення цілком 
суголосна з поетичним осмисленням світу західноукраїнськими пись-
менниками.  Герой через освоєння природи намагається віднайти гар-
монійне начало, основу світобудови, адже природа ніколи не призначала 
нам, людям, бути нікчемними істотами, а, навпаки, вона вводить нас у 
життя і у всесвіт як певне торжество, а щоб ми могли бути шанобливими 
її глядачами, вона назавжди вселила нам в душу безкінечну любов до 
всього великого, тому що вона більш божественна, аніж ми [7, 8].

Сучасні мовознавці виділяють концепти на позначення рослинного 
світу (флороконцепти)[6]. На структурі цих  концептів відбилися типові 
риси української ментальності: позитивне ставлення до природи, пасив-
ність, споглядальність, мрійництво, емоційність, любов до України, ін-
дивідуалізм, перевага жіночого начала, прагнення до волі, свободи, гли-
бока релігійність, працьовитість [6,196]. Любов українців до природи 
виражається в сприйнятті деяких рослин як уособлень щастя, надії, су-
купності позитивних відчуттів, навіть життя. Розцвілися її (дівчини) білі 
зубки у солоденькій бесіді, гей дрібненький цвіт на калині; Тота челядь 
на косовиці така гожа, гей маків цвіт у городі; кружляли метелики, як 
китиці цвіту (М.Черемшина). 

Національно зумовленими є типові концепти, серед яких обов’язково 
земля, поле, степ, ліс, гори. Концепт степ має єдине понятійне значення 
(великий безлісий простір у зоні сухого клімату, вкритий трав’янистою 
рослинністю), частіше представляє необроблену вільну велику терито-
рію. До ядерної частини концепту належать сегменти: «елемент ланд-
шафту», «великий вільний простір», «стихія», «дика рослинність» 
тощо. Незважаючи на наявність аналогічних ознак, степ майже ніколи 
не уособлює життя, а часто  виявляться  типовим місцем перебування 
могил, що виступають матеріальними втіленнями смерті.  Степ мов-
чав і корчився з болю; Степ виглядав, мов пошарпана з розпуки одежа 
(Б.Лепкий).

Мовна картина світу західноукраїнських авторів не мислиться без 
концепту ліс. Ліс – це життя, доля західноукраїського краю, він ото-
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чував людину з раннього дитинства і до смерті. Це щось живе, життє-
дайне, без чого не можна уявити долю людини тих країв. Наприклад, у 
М.Черемшини – шепоче ліс молитву над мерцями, в О.Турянського — 
ліс перестав мовчати, перехоплював людські дикі крики, верески, про-
кльони,  у Б.Лепкого – ліс… приглядався у ставі, купав свої голови, у 
М.Яцкова – ліс снував свої казки і стелив тугу на село. Багатомірність і 
функціонально-семантична значимість слова ліс підсилюється тим, що 
в творчості письменників це саме той образ, завдяки якому письменни-
ки  відтворювали людські настрої.

В образному баченні сонця  відбиті насамперед міфологічні погляди 
праукраїнців: символічний образ є позитивно конотований, сприймаєть-
ся як символ творчої енергії, найчастіше – як символ Всевидючого бо-
жества, Вищої космічної сили, Центру буття, Матері всесвіту. Концепт 
сонце у мовній картині світу письменників займає особливе місце як за 
частотністю використання, так і за семантичним обсягом та значимістю. 
У творах  це переважно   природна реалія, яку дуже люблять описувати, 
змальовуючи картини природи. Тому складається враження, що сонце 
–  це  своєрідний символ життя. Звертаючись до цього образу, письмен-
ники наголошують на його ролі не лише сонячного світла. Це – джерело, 
яке наповнює світлом, радістю, надією людську душу й життя. Це осно-
ва всього, що діється на земній кулі, це життя, яке існує тільки завдяки 
його енергії [4, 30]. У метафорах  образ сонця набуває композиційної 
функції, смислового й емоційного значення. Про це свідчать приклади з 
текстів: Вдосвіта сонце розсипало рясні, яскраві коси (М.Яцків),  Сонце 
викупалося у ріці й сіло собі на смеречині (М.Черемшина), Сонце роз-
чісувало вимащені голови своїм золотим гребінцем, Сонце… бігало по 
шафах, по скринях…(Б.Лепкий), Сонце чепурило розливним золотом 
свойого світла всю природу(О.Турянський). Західноукраїнські прозаїки 
вдаються до використання таких образних паралелей, в яких сонце по-
рівнюється з людиною, рослиною, дзеркалом. Наприклад, інтерпрета-
цію архетипної моделі перенесення  «сонце – дзеркало» спостерігаємо у  
контексті: сонце вилискувалося, як зеркало срібне (Б.Лепкий).  Солярні 
концепти, безперечно, належать до домінант ідіостилю авторів. Небесні 
світила та явища не статичні у тексті, вони не утворюють ситуативного 
фону, а виступають активною діючою силою, здатною впливати на по-
чуття, символізувати соціальні процеси.  

У мовній картині західноукраїнських письменників концепт небо 
проявляється у єдності знаковості та образності, контекстуальній обу-
мовленості та полісемантичності. У залежності від лексичного оточен-
ня (контексту, ситуації) небо ніби повертається різними гранями влас-
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тивої йому семантики. Лексико-семантичне поле концепту небо впли-
ває на розвиток образів з розкритям їх внутрішнього світу, психології. 
Аналіз мовного матеріалу свідчить про те, що у мовній картині світу 
небо – психологізований образ, що впливає на розвиток подій твору, 
настроїв героїв і в порівнянні із загальномовними значеннями набуває 
у художньому творі індивідуально-авторських прирощень: небо стог-
не,  небо позіхає (М.Черемшина), небо заплакало (І.Филипович), небо 
не злякалось, небо нахилилось дуже низько над землею, примостилось 
на верховіттях, небо камяніє і мідяно та холодно дивиться на землю 
(О.Турянський). Емоційно насиченими є епітети, що вживаються на 
означення неба: воно то безхмарне, зоряне, то мутне, то чорне, то сіре 
та обважніле, непривітне, то вічно спокійне,  то бліде, то синє і т.д. 
У барвах неба  відчуваємо вплив імпресіонізму на художню літературу 
початку ХХ століття. Концепт небо набуває у тексті образності, стає епі-
центром у розвитку подій, картин природи, побуту, образів героїв. 

Отже когнітивна парадигма дослідження концептів є одним із осно-
вних актуальних напрямів у сучасній лінгвістичній науці. В основу 
цього напряму покладено вивчення способів вербального втілення кон-
цептів у художніх творах через дослідження концептуальних механізмів 
образотворення в західноукраїнській літературі 20-30-х років ХХ сто-
ліття. Концепти належать до найраніше сформованого шару свідомості 
людей і посідають одне з основних місць в українській ментальності. 
Дослідження етимології лексем, що репрезентують концепт, дає змогу 
з’ясувати особливості походження номену, а також виявляє типові риси 
мовної картини світу. 
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In the article the conceptions  are analyzed in ethnic and cultural aspects. It is 
determined that linguistics-cultural conception  originates through the prism of myth 
and poeticoethnical imagination. The semantic capacity and psychological of the 
analysed ethnocultural unit are determined.

УДК 811.161.2                    Тетяна Крашеніннікова (Дніпропетровськ)

ПОРІВНЯЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОГО
ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ

(на основі текстів літературних казок ХІХ століття)

У статті висвітлюються порівняльні конструкції, за допомогою яких в 
українських літературних казках ХІХ століття описується портретна харак-
теристика персонажів.

Ключові слова: українська літературна казка, порівняльні конструкції, пор-
третна характеристика. 

Порівняння в українській народній творчості посідають вагоме міс-
це й становлять собою певний науковий інтерес. О. О. Потебня дослі-
джував їх у народній поезії, міфах, художній літературі [2]. Вони були 
об’єктом вивчення у роботах Л. І. Мацько, І. М. Кочан, Н. П. Шаповало-
вої, І. Р. Вихованця та ін. У літературній казці порівняльні конструкції 
побіжно вивчала. В. Насалевич «Портретний опис у різних типах тек-
сту» [1]. 

У порівняльних конструкціях, що описують образ казкових персона-
жів, переважають сполучники як та мов. Вони допомагають передава-
ти значення тотожності, уподібнення, відповідності дій, станів, ознак, 
предметів, явищ. Сполучник як уживається для приєднання порівняль-
них зворотів і підрядних порівняльних речень, близький за значенням 
до сполучників «мов», «наче», «неначе». Приєднує речення, близькі за 
змістом до порівняльного звороту у значенні «будучи ким, чим», «поді-
бно до кого, чого» [3, 1003]. Сполучник мов є порівняльним сполучни-
ком, який вживається для приєднання порівняльних підрядних речень 
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та зворотів; близький за значенням до сполучників «наче», «неначе»; 
уживається для вираження сумніву, непевності в достовірності вислов-
люваного [3, 484]. 

Так, при описі дівчини у казкових текстах письменники використо-
вували порівняння, пов’язані з описом частин тіла відповідно до автор-
ської інтерпретації портретної характеристики своїх героїв. Обличчя 
дівчини порівнювалося з “калиною” та “слоновою кістю”: А личенько 
загоріле, повне, як калина, вона дуже працьовита і гарна дівчина (25, 
235), Мені часто сниться якась незвичайна дівчина: лице біле, матове, 
як слонова кість, очі чорні, брови як веселки на високому чолі (23, 295). 
Порівняння як художній засіб сприяє опису не тільки виразу обличчя 
в цілому, але і таких його яскравих виразників, як дівочі брови: Мені 
часто сниться якась незвичайна дівчина: лице біле, матове, як слонова 
кість, очі чорні, брови як веселки на високому чолі (23, 295), губи: Пиш-
ні губки – мов червона вишня (10, 182), зуби: Ще краща стала: така 
біла та повновида, очі сяють, як зорі серед темної ночі, зуби блищать, 
як білі голуб’ята на сонці під синім небом (29, 69) та коси: Брова чор-
на, стан високий, лицем біла, голосиста, а коса руса, як шовкова, аж 
влискується (28, 378).

Проте серед цих портретних елементів особливою активністю від-
значаються очі. Вони постають перед нами як “зорі” або як “ діаманти”: 
Вона була легка, як туман, тільки здорові чорні очі блищали, неначе два 
діаманти, закутані в тонісіньку мушлинову тканину (21, 299), Чорні 
очі сяли, як зорі (21, 300), Великі чорні очі блищали, як зорі (23, 282), 
А очі, мов дві зорі, – на неї так зорять (11, 171), Аж дивиться – конем 
Орися грає – така ставна та молода, та гожа, як квіточка у пишному 
саду, а очі ті – немов би ясні зорі (11, 174), І справді ж гарная була 
Галюсенька у них, як зорі оченьки блищать з-під брівок чепурних… (12, 
12), А вона розцвіла як троянда, як зоря, засіяла очима (9, 32), Ще кра-
ща стала: така біла та повновида, очі сяють, як зорі серед темної 
ночі, зуби блищать, як білі голуб’ята на сонці під синім небом (29, 69).

Дівочу красу автори казок змальовують за допомогою синонімічних 
прикметників: “гарна”, “гожа”, “красна”, “незрівнянна”. Наприклад: 
Була вона така незрівнянна, як сріблистий місяць, як море широке, 
як високе небо (8, 99), Але та їй донька була така красна, як сонечко, а 
коси мала золоті, по саму землю (33, 161), Аж дивиться – конем Орися 
грає – така ставна та молода, та гожа, як квіточка у пишному саду, 
а очі ті – немов би ясні зорі (11, 174), У Карпа дуже забилось серце, бо 
гарна була, як картина, Музичина дочка Олеся (22, 10), А Олена, пишна 
княгиня, як русалочка, гарна, ще раз вінком барвінковим золото-зеле-
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ним стрійна (42, 56). Такі порівняння, як бачимо, віддзеркалюють суто 
індивідуальний авторський підхід у змалюванні портретних рис діючих 
персонажів.

В описі дівчини слово “дочка” асоціюється з “панночкою” та “чарів-
ницею”: Дідова дочка, як панночка, а з бабиної дочки тільки кісточки 
брязкали (24, 235), Росте дочка злотокрила, як та чарівниця (26, 317), 
а “дівчина” – зі “снігом” і “цвітом”: Серед широкого поля стоїть висока 
могила, а під нею біла, як сніг, рожева, як цвіт, спить молода дівчина 
(15, 234).

Дівоча хода також була об’єктом обробки майстрами художнього 
слова. Ключовими є дієслова: а) іти: У рядок усі ідуть, мов лебідоньки 
пливуть де по тихому плавочку (19, 251), І панянок гурточок іде – хоро-
ші, як ягідки, да перещеплені, як оса, на стану погойдуються (28, 384); 
б) виступати: А найменша сама дочка, наче пава, виступає, всіх собою 
закрашає (19, 251); в) стояти: Вона стояла над озером серед лебедів, 
мов сонце над білими хмарами, і все співала (21, 310-311); г) розцві-
тати: А вона розцвіла як троянда, як зоря, засіяла очима (9, 32) та при-
кметником легка: Вона була легка, як туман, тільки здорові чорні очі 
блищали, неначе два діаманти, закутані в тонісіньку мушлинову ткани-
ну (21, 299), Сниться мені часом, що вона [дівчина] така легенька, як 
повітря або туман (23, 295).

При порівняльному описі жінок у казкових текстах теж привертаєть-
ся увага до їх портретної характеристики. Здебільшого це описи облич-
чя: …стоїть незнайома молодиця, така видна з себе, велика та огряд-
на, а лице темне, як у волошки, і суворе, брови на переніссі зрослись (7, 
154). Характеристика брів подається за кольором та формою: Збігають-
ся люди, зглядаються, що брова чорна, як вуголь, рівна, як пузликом 
вивів, а на біле лице вже моравиця виступила (28, 381). Опис очей теж 
набуває певних відтінків. Вони вже “як зорі”, але і “як терен”: Гаснуть 
очі, як ті зорі, І життя згасає (26, 309), Її круте, рум’яне, усміхнене 
лице з чорними, як терен, очима – се перша виразна згадка з його ди-
тинячого віку (39, 110), хоча в них ми помічаємо й хижість: Хотіли в неї 
відняти, відібрати, так тільки хрумають її старі пучки, а не відрива-
ються, і очі хижі блискають у світі місяцевому, наче в хижої, голодної 
вовчиці (6, 20). Порівняльні конструкції в контексті можуть створювати 
як статурно-кольористичні особливості, так і портретні деталі: Ота ви-
сока та суха, наче драбина, чорна, як циганка, з таким довгелецьким 
носом, як у чаплі? (23, 295). 

Якщо в описі дівчини автори звертали увагу на тендітність фігури, 
то в описі жінки помічаємо протилежне, з відтінком гумору чи сарказму. 
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Вона постає як “пишна рожа” та “наче драбина”, а також жінка порів-
нюється з “коробкою”: Перший рік, одружившись, Кармель був зовсім 
поправився: суму того не було й віди, жінка в його пишнілась, як пишна 
рожа, й жили вони з нею, як риба з водою (6, 14), Ота висока та суха, 
наче драбина, чорна, як циганка, з таким довгелецьким носом, як у ча-
плі? (23, 295), Ці мають маму, – каже, – а та мама, як коробка, що в 
ню треба сипати що-небудь (28, 383).

Зовнішній вигляд жінки в різних творах письменників характеризу-
ється власне авторським сприйняттям. Наприклад: Козак Пампушка, що 
вже десять років лежав узимку на печі; а влітку на лавці, що обдувся, 
як барило, а жінка його зсохла, як тріска, ледве встигаючи ліпити для 
його смачнії вареники, той самий козак Пампушка тепер стояв на но-
гах, як гора (5, 105), Вся розпатлана, і боса, і брудна, і кривоноса, в роті 
чорні зуби два, руки, мов та грязь, волоси сідії, а голосить, мов сова (35, 
231), … а як дивиться з Конотопа очицями, так одним у Київ, а другим 
у Білгород, та й ті – мов сметаною заліплені; а личком біленька, як 
чумацька сорочка, та ще к тому мов граблями уся твар їй подряпана 
(13, 160). 

Порівняльні описи чоловічої статі в українських літературних казках 
ХІХ століття є теж не менш цікавими. При характеристиці парубка та-
кож наявні порівняльні конструкції, які розкривають особливості його 
зовнішньості. Наприклад: а) волосся: Стягнув верету, а на голові купця 
волосся, мов льон, буйні, білі кучері вкрили його спину (17, 183); б) ту-
луб: А що верхній тулубець, мов неначе горобець, сюркнув вгору та й 
незчувсь, як десь в лісі оханувсь (19, 262); в) спина: Гни спину, коли вона 
в тебе гнучка, а в мене спина цупка, неначе дубова: ніяк не гнеться (21, 
297). Якщо у змалюванні дівочої краси ми спостерігали фрази “личко”, 
“личенько”, то в портретній характеристиці парубків віднайдено одне 
порівняння, пов’язане з обличчям і несе в собі негатив “пика”. Також 
порівнюються руки хлопця з руками панночки: Пика широка та одут-
лувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у панночки (30, 
34) та вуса: Лихий сердюк, красюк дитина, з усами чорними, як смоль, 
моторний, ручий молодчина, бринить в кутасах, мов король (1, 118).

Загалом статечність і вроду парубків у казкових текстах порівнюва-
ли переважно з красою рослинного світу: Коло стерна стояв, як той 
явір високий, Карпо Летючий (22, 10), Коло неї стояв молодий парубок, 
наче квітка в’яла, і здавалося, жалко йому було Галі (5, 97), Люди за-
примітили, що найметься у неї парубок, як буряк, а за якийсь час по-
блідне, позеленіє та й скорчиться удвоє (16, 232), А проте за тих кілька 
неділь Іван розцвів і зарум’янився, мов польовий мак (36, 260), або на-
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впаки – з міфічними образами: Ось іде наш молодий та прегордий, не 
смутний, далі військо виступає, а позаду шкандибає Голик наш у сімря-
зюці, як мара, весь у калюзі (19, 257).

Притаманне їм і порівняння героїв з певними персоналіями: Тим-
то я оце і голий, мов турецький той святий (19, 239), …погляньте, 
колего, які в нього кости, які м’язи, які груди, як у Геркулеса! (40, 119).

Іван Манжура намагався подавати схожість парубків за допомогою 
парних порівняльних зворотів: В батька наче улилися та ще к тому при-
далися – волос в волос, голос в голос, мов на ниві колос в колос! (20, 225). 

В описі чоловіків, на відміну від парубків, помічаємо більше порів-
няльних конструкцій щодо частин тіла. Наприклад: а) голова: Голова в 
ватажка напухла, як баняк, а поперек лиця мав він синій басаман, мов 
ковбасу (36, 270); б) обличчя: Його лице блищало, як раннє сонце (22, 
33), Панські лаболизи, з чолом, як у бика, а лицем, як підошва (18, 18), 
Його грізне лице стало таке ласкаве, як у малого хлопця (22, 42); в) 
волосся: Зроду такого не бачив: біле волосся, густе, як ліс (29, 52); г) 
чоло: Панські лаболизи, з чолом, як у бика, а лицем, як підошва (18, 18); 
ґ) очі: Темно вже – лиця не бачу, тілько очі чорні, мов вуглі два, там 
жевріють (38, 259).

Загальний опис чоловіків підкреслює їх зовнішній вигляд, у яких ви-
користовуються: а) сталі казкові порівняння: Теж чудний та дивний в 
їх отаман був: ішла чутка, що така була краса його невиписана, неви-
мальована, невимовлена, що не можна словом розказати, ані пером 
описати, та славили, що не можна й очима було надивитися, бо слі-
пила вона, як те сонечко пломенисте (6, 19); б) загальновживані: … і 
уявиться чоловік, – хоч блідий, задиханий, зморений, голодний, порохом 
припалий, та гарний, як сонце (6, 31), Як скоро наш стрілець грушечку 
з’їв, так зробився такий дужий та легкий, як вітер, що за годину і в 
кітлищу став (32, 480); в) з послідовним нанизуванням порівняльних 
конструкцій: Хоч багатий був як рідко, то ходив брудний, як дідько, 
і обдертий, як жебрак: сорочище чорна, груба, ледво руб держиться 
руба, а штаниці мов райтак (35, 207), Так наш Абу-Касим бідний, мов 
заклятий, мов негідний, мов приблуда, мов знайдух, вулицями повз не-
сміло (35, 247); г) порівняння з відомими історичними особами: Геть-
ман був вищий і кращий од усіх запорожців; високий, як Палій, гарний, 
як Мазепа, сміливий, як Богдан Хмельницький (22, 33). 

Зовнішність діда в українських літературних казках переважно під-
креслює сивина, як символ мудрості й життєвого досвіду: … піп, білий 
як молоко, унятно щось читав та унятненько зітхав, – усе якось було 
скорботненько й тихенько; смирненько (5, 69), …а при столі сидить ста-
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рець з білою, як сніг бородою і читає грубу-прегрубу книжку (3, 301), …
аж із келії виходить пустельник, старенький, згорблений, а борода біла, 
як молоко, аж до колін (29, 66) і лише один приклад на опис, у якому ви-
сміюються людські вади: Козак Пампушка, що вже десять років лежав 
узимку на печі; а влітку на лавці, що обдувся, як барило, а жінка його 
зсохла, як тріска, ледве встигаючи ліпити для його смачнії вареники, той 
самий козак Пампушка тепер стояв на ногах, як гора (5, 105). 

У літературних казках наявні й інші порівняльні конструкції, які 
описують або характеризують дітей, наслідуючи порівняльні звороти 
народної казки чи різножанрових інших фольклорних джерел: І вроди-
лися ті дев’ять синів, як дев’ять соколів, один у одного (5, 50-51), На 
руках носе дівчинку, мов мерця якого (41, 509), Маненька вона була й 
прудкенька, немов пташка, та жодна пташка, мабуть, не нащебече у 
годину такого, як вона нащебетала Кармелеві (6, 11), …часом Мелася 
буде соромитися і сховається у траві або за вулій, бо Мелася маленька, 
як вузлик (4, 113), Легкий літній вітерець обвіяв її теплом, розвіяв її 
коротке біле, мов лен, волосся, викликав живішу краску на бліде личко 
(37, 255), Ох і дивна ж була та дитина, Та й не личком же дивна хоро-
шим, не очима, як зорі ясними (9, 22), І діточки, як квіточки, хоро-
ші, коло них звиваються та жебонять любенько (27, 386). Аналогічні 
тенденції спостерігаємо й у портретній характеристиці старих людей: 
І братова вже одужала, а старі живуть все у нас, бо і вони, і ми до 
їх звикли, наче до рідної неньки (14, 213), Уже багато збігло нічі, а 
ще, понурившись край пічі, сиділи обидва хричі, мов у дуплі нудні сичі, 
а ще й збагнути не зуміли (2, 99), простих людей: Ті люди, мов діти: 
кажуть, що биті, а не кажуть за що (39, 103), панів: Як се промовив, 
тогді хлопців як би і не було на світі, лиш пани та пані лежать на по-
мостах, як снопи, та охкають (34, 157), От, для взору, жив собі пан 
в селі, як чашечка в меду, ні горя, ні біди не знав, а був собі панич (28, 
378), а також воїнів: …а військо все муштрувалось, як сіра комашня, 
розсипавшись на зеленому полі (22, 45), Їх бороди біліли як сніг, а вуси у 
всіх були чорні (22, 24), Затрубив цар Зализач у труби, кликнув він два-
надцять лицарів своїх, та всі вони проти Белербека здавались, як миші 
проти кота (31, 343).

Отже, українські письменники для портретної характеристики геро-
їв широко використовували в літературній казці порівняльні конструк-
ції, які властиві українській народній казці. Зберігаючи здобутки фоль-
клорних творів, кожен письменник використовував і суто індивідуальні. 

Такі мовні явища яскраво відтворюють портретні риси різник віко-
вих категорій – дівчини і хлопця, жінки і чоловіка, баби і діда. Так, на-
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приклад, за допомогою опису волосся визначаємо вікові категорії чоло-
вічої статі: у парубка – як льон; у чоловіка – як ліс; у дідуся – як молоко. 
Безперечно, що й палітра порівнянь точних рис досить розмаїта. Це дає 
можливість не тільки змалювати портрет персонажа, а й розкрити його 
особистий світ, світ людського позитиву й негативу.
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УДК 821.161.2                                                     Неля Лисенко (Макіївка)

СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО СЛОВА І ЙОГО 
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИЯВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

У статті розглядаються актуальні питання специфіки художнього слова, 
зіставляються літературна мова і мова художньої літератури як одна із мов 
духовної культури, аналізуються функції художнього слова, зокрема на мате-
ріалі української поезії.

Ключові слова: мова художньої літератури, художнє слово, мова духовної 
культури, літературна мова, функція.

Проблема специфіки мови художньої літератури не нова. З анти-
чних часів і до сьогодення вона залишається актуальною для дослідни-
ків у різних галузях наукових знань. Цієї проблеми торкалися фахівці 
на теренах філософії, естетики, риторики, стилістики, мовознавства, 
теорії літератури тощо. Особливо активізувалися наукові ідеї щодо ви-
щезгаданої проблеми на початку ХХ століття. Значний внесок у її роз-
робку зробили представники російського формалізму (В.Шкловський, 
Л.Якубинський), Празької школи (Р.Якобсон та ін.), французького 
структуралізму (Ц.Тодоров, Ю.Крістева та ін.), Ж.Лакану і філософії 
неофрейдизму, представникам семіотичного напряму (К.Леві-Строс) і 
особливо О.Потебні та Б.Кроче, завдяки яким утвердилася думка про те, 
що мова є носієм творчого первня, а слово – це своєрідний згорнений 
художній образ. Найбільш поширеною і традиційною нині є точка зору, 
згідно з якою мова художніх творів – це підсистема загальнонаціональ-
ної мови, що використовується в естетичній функції (як засіб створення 
естетичної реальності).

До специфічних ознак художньої літератури слід віднести чітку 
спрямованість на естетичну трансформацію будь-яких мовних засобів 
на усіх рівнях, що дозволяє посилювати їх зображально-виражальні ха-
рактеристики, відтворюючи максимально повно художній зміст, а також 
індивідуально-особистісні (стильові) характеристики мови художніх 
творів.

Коли йдеться про специфіку художнього слова, не можна оминути 
положення М.Бахтіна про природу словесного вираження, зокрема про 
те, що художнє слово міжіндивідуальне і належить не тільки автору і 
читачу, а й усім тим, чиї голоси звучать в авторському слові. Кожне ви-
словлювання сповнене “діалогічними обертонами, без урахування яких 
не можна до кінця зрозуміти стиль висловлювання” [2, 272]. Слово за-
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вжди діалогічне, спрямоване на іншого, щоб бути почутим і зрозумілим, 
і діалог цей нескінченний і невичерпний.

Російський літературознавець Валентин Халізєв звертає увагу на те, 
що “власне словесний аспект літератури… двоплановий. Мовлення тут 
постає, по-перше, як засіб зображення (матеріальний носій образнос-
ті), як спосіб оцінного висвітлення позасловесної дійсності; і, по-друге, 
як предмет зображення – висловлювань, що комусь належать і когось 
характеризують. Література, інакше кажучи, здатна відтворити мовлен-
нєву діяльність людей, і це особливо різко відрізняє її від усіх інших ви-
дів мистецтв” [5, 109]. Ця думка співвідноситься з ідеями Михайла Бах-
тіна, який вважав, що основна особливість літератури полягає в тому, 
що “мова тут не тільки засіб комунікації і вираження-зображення, але й 
об’єкт зображення” [2, 287].

“У справжній прозі усі слова мають бути підкресленими”, – писав 
Ф.Шлегель [6, 182]. Це стосується художнього слова взагалі, оскільки 
будь-який значущий елемент художнього твору несе додаткове семан-
тичне навантаження. Зокрема, ознакою художнього слова є конотатив-
ність – здатність викликати велику кількість асоціацій, пов’язаних з 
багатозначністю смислів. За рахунок асоціативних зв’язків художнього 
слова збільшується його наповненість, а відповідно художнє слово (осо-
бливо ліричне) тяжіє до універсальносі і всеоб’ємності завдяки згуще-
ності його семантики.

Якщо перефразувати вислів Михайла Бахтіна про “пам’ять жанру”, 
можна говорити й про своєрідну “пам’ять” художнього слова у діахро-
нічному аспекті. Художнє слово містить ті конотативні значення, що зу-
мовлюють його місце у широкому культурному контексті. 

“Для антиномій парадигматика / синтагматика… розуміння мови ху-
дожньої літератури суттєве у тому плані, що представляє слово не як 
парадигму форм і значень, лексико-синтаксичних варіантів, але й як 
парадигму контекстів, конкретних слововживань у їх синтагматичних 
зв’язках, подібно до того як слово-заголовок є представником цілого 
твору. Так виникає нове поняття парадигми (кон)текстів на тому ж рівні 
мови, тобто у мові художньої літератури”, – вказано у “Літературному 
енциклопедичному словнику” [4, 523].

Словесний художній образ має план зображення, вираження, вираз-
ності і перетворення у їх єдності як елементи і засоби художнього піз-
нання і освоєння дійсності.

У художньому тексті слово виступає і як одиниця звукової організа-
ції, і як одиниця ритмічної організації, і як одиниця семантичної органі-
зації, і як одиниця синтаксичної організації.



335

Важливе значення має інтонаційно-мелодійна оформленість худож-
нього твору – його ритм, метр, рими, асонанси, алітерації тощо, – яка 
слугує не просто виразником словесного оформлення, а здебільшого 
має семантичне навантаження, причому семантика кожного окремого 
слова ніби співвіднесена з тією інтонацією, якою пронизаний увесь твір.

Поетична (художня) мова функціонує як засіб естетично значущого 
творчого відображення і перетворення дійсності у словесно-образній 
формі.

Безумовно, художня мова спирається на нормативність літературної 
мови (це стосується насамперед норм фонетики і граматики, а норми 
слововживання, словотворення і розташування слів порушуються регу-
лярно – звичайно, з огляду на загальноестетичні вимоги). Мова худож-
ньої літератури – поняття, що є ширшим за поняття літературної мови. 
Художня система “відкрита” для діалектної, наукової, просторічної, 
жаргонної, іншомовної лексики тощо, потенційно містить у собі будь-
які одиниці усіх рівнів національної мови. Потенційна свобода митця 
слова у виборі засобів вираження зумовлена естетичним завданням ав-
тора, який має право творчого підходу до загальномовних норм.

Літературна мова і мова художньої літератури – це дві відносно ав-
тономні, самостійні системи, що демонструють різне ставлення до ре-
альності, хоча й взаємодоповнюють його. Вони детерміновані спільним 
фактором культури по-різному.

Мова художньої літератури протиставлена не тільки літературній 
мові, а й іншим мовам духовної культури – мові релігії й мові науки.

Наука, релігія і мистецтво – три основні форми пізнання дійсності, 
предметом уваги яких є відповідно Істина, Добро і Краса. Науковий тер-
мін (поняття) однозначний, релігійний (міфологічний) символ – всез-
начущий, тоді як художній образ принципово багатозначний. І художнє 
слово як матеріал образності – багатозначне, бо об’єднує пряме і пере-
носне значення, формуючи естетичне враження від твору.

Літературна мова орієнтується на широкий вибір засобів, а мови духо-
вної культури, у тому числі мова художньої літератури, орієнтована “углиб”.

В.Апрелєва, характеризуючи мови культури, а саме словесну і му-
зичну мови, звертає увагу на той факт, що природна мова у культурі 
розвивалася як інструмент інтелектуального осягнення дійсності і тому 
виробила набір абстрактних знаків (словник) і абстрактних структур 
(граматика), що дозволяють позначати усі предмети, явища і відно-
шення між ними. Тому мова, як фільтр, “впускає” у свідомість тільки ті 
явища і властивості реальності, які вона здатна позначити. Оперування 
поняттями (знаками класів об’єктів) і граматичними структурами (зна-
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ками типів відношень) робить мову надзвичайно потужним інструмен-
том абстрактно логічного опису дійсності, але забирає у неї можливість 
подати одиничне, індивідуальне, унікальне. Жодні слова не допоможуть 
сліпому чи дальтоніку зрозуміти різницю між блакитним і зеленим. Еле-
менти національної мови мають типову природу, тобто лінгвістичне ви-
словлювання інваріантне щодо способу його матеріального оформлення. 
Елементи ж музичного висловлювання – іншої, сингулярної природи. 
Музика у звучанні – це безкінечна множинність неповторних елементів. 
Кожний окремий тон дає слухачеві можливість пережити унікальну ре-
альність – живий, конкретний, багатий досвід, джерело повнокровного 
переживання [див. про це: 1, 14-15].

За аналогією, і про художнє мовлення, як і про мову музики, можна 
сказати, що воно (особливо в ліриці) більшою мірою “значить”, а не 
позначає – переживання як духовний процес не “відображають” – його 
радше “виражають”, тоді як природна словесна мова, зображувальна за 
своєю природою, дозволяє змальовувати певні картини, бо слово у не-
художній мові не тільки “значить”, а й “позначає”.

Художнє слово як матеріальний носій образності в літературі – яви-
ще поліфункціональне, що зумовлено поліфункціональністю власне 
мистецтва – вищої форми естетичної діяльності людини.

Мистецтво слова через художнє слово реалізує загалом естетичне 
завдання перетворення світу за законами краси, що виявляється у сус-
пільно-діяльнісній орієнтації літератури на формування світоглядних 
орієнтирів особистості.

Через слово у художній літературі актуалізується й така загально-
мистецька функція, як пізнання об’єктивної дійсності, а також самопіз-
нання художника слова. 

Слово виступає і як засіб виявлення художньо-концептуальної функ-
ції – митець аналізує стан світу, оцінює реалії і явища дійсності, концеп-
туалізуючи їх у художньому висловлюванні.

Художнє слово покликане пробудити чи сформувати творчий потен-
ціал особистості, воно пропонує певні ціннісні орієнтири, а також є за-
собом вираження суспільної свідомості.

Мова, а відтак і слово, найповніше реалізується у комунікативній 
функції. Художнє ж слово відповідно слугує засобом передачі естетично 
значущої інформації, засобом спілкування між людьми (автор – читач), 
між народами і епохами, віддаленими у просторі і часі.

Слово митця може випередити свій час і дивним чином передбачити 
якісь події і факти, реалізуючи профітичну, або кассандрівську, функцію 
передбачення-пророцтва. 
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Через мистецьке слово виражаються емоції і здійснюється емоцій-
ний вплив на людину. Воно також дарує насолоду (гедоністична функ-
ція) і виховує особистість.

В українській літературі мотив слова можна вважати одним із про-
відних і таким, що вписується у світову традицію сакральних, містич-
них, релігійних, філософських систем.

У Біблії устами апостола Іоанна сказано: “Спочатку було Слово, і 
Слово було у Бога, і Слово було Бог”. У “Біблейській енциклопедії” го-
вориться: “Слово «Логос»… означает второе лицо Св. Троицы – Сына 
Божия, как Вечное и Ипостасное Слово Божия, от вечности бывшее со 
Отцем и потом воплотившееся для нас человеков и для нашего спасе-
ния” [3, 659]. Біблейська традиція ототожнення Слова з Богом актуалі-
зується у багатьох творах української літератури.

Ще Григорій Сковорода увів у поезію вражаючий образ-порівняння 
серця людини із Божим Словом. 

Про божественність слова розмірковує і Тарас Шевченко: 
Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос – більш нічого.
А серце   б’ється – ожива,
Як їх почує!... Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди!..
У іншому творі він висловлює прохання до Бога:
Мій Боже милий!
Даруй словам святую силу…
У поетичному світі Тараса Шевченка слово – божественне, таке, що 

містить Божу істину і врятує Україну:
…і на Україні святилось
Те слово, божеє кадило,
Кадило істини. Амінь.
Зазначена традиція божественності слова, розуміння художнього 

хисту як Божого дару закріпилася в українській літературі.
Не менш потужною і яскраво вираженою є традиція порівняння ху-

дожнього слова з дієвою зброєю. Зокрема, у Лесі Українки читаємо: 
“Слово! Моя ти єдиная зброя”, або: “Слово, чому ти не твердая криця?” 
В українській поезії ХІХ – початку ХХ століття художнє слово здебіль-
шого пов’язується з його дієвою роллю – привертається увага до пред-
метної сили слів, які виходять за межі мистецтва і набувають суспільно-
перетворювального змісту.



338

Співвіднесемо сказане з тим відомим фактом, що архаїчне міфоло-
гічне мислення ототожнювало дію, річ і слово. Міфологічне слово було 
безпосередньо включене в трудову, практичну діяльність, а його дієво-
предметні характеристики сприймалися не метафорично, а буквально. 
Можна припустити, що ця традиція активно живила поетичну майстер-
ність українських митців, які прагнули художнім словом, як дієвою си-
лою, змінити дійсність. Шевченківський варіант розуміння предметної, 
ніби матеріалізованої сутності слова бачимо, наприклад, у рядках, коли 
з “тихого слова” поет сподівається викувати “новий леміш і чересло”.

Звичайно, зазначені сакрально-релігійні та міфопоетичні традиції не 
вичерпують усіх можливих трактувань специфіки і функцій художнього 
слова в українській літературі. Це питання потребує спеціальної уваги 
дослідників.
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УДК 398.8(479.24)                Ханым Мустафаева (Баку, Азербайджан)

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР 
 

Зачатки азербайджанского обрядового фольклора нашли свое отражение 
в наскальных рисунках каменного века. Пройдя сложный период становления 
и формирования от первых охотничьих и земледельческих магических дей-
ствий они постепенно дополнялись песнопениями и музыкой. Азербайджанский 
обрядовый фольклор делится на календарные и бытовые. Среди календарных 
самым значительным является Новруз, который восходит в глубокую древ-
ность. Среди бытовых наиболее развиты свадебные и траурные, о которых го-
вориться в таких древних памятниках, как Орхоно-енисейские надписи и «Деде 
Коркуд». Многие атрибуты этих бытовых обрядов сохраняются и сегодня. 

Ключевые слова: обрядовый фольклор, календарный, бытовой, свадебный 
обряд, траурный обряд.

Зарождение обрядового фольклора восходит к глубокой древнос-
ти  и именно он позволяет заглянуть в далекое прошлое и составить 
представление о жизни и быте, представлениях, верованиях, обычаях и 
традициях  того или иного народа. Они же позволяют в определенной 
мере судить об ареале обитания конкретного этноса. Так, исследования 
показывают, что далекие предки азербайджанского народа с древней-
ших времен жили на территории современного Азербайджана (1, 7).

Сравнительный анализ рисунков с Гямигая, Гобустана, Нахчывана 
и др. позволяет утверждать, что наиболее древнейшие формы обрядов 
были связаны с охотой. Это было вызвано со стремлением человека 
добыть себе пропитание, что было весьма непросто. Требовалась осно-
вательная подготовка, включающая в себя изучение поведения и повадок 
объекта охоты. В этот подготовительный период охотники отражали свои 
наблюдения на скалах в виде контурных изображений, потом поражая 
копьем или стрелой эти изображения, демонстрировали, как будут охо-
титься.  После каждой удачной охоты охотникам казалось, что изображе-
нием предмета охоты на скале они околдовывают его. Выполняя магичес-
кий ритуал, охотник как бы загадывал желание, или вслух, или про себя 
выражал свое желание о том, куда и как поразить животное (2, 21-22).

В первобытные времена оружие было весьма несовершенным, и 
чтобы добыть себе пропитание, люди шли на разные хитрости. Они 
из шкур животных изготавливали муляжи и под их прикрытием по-
дбирались к диким животным, а те, видя в них своих сородичей, под-
пускали близко (2, 23). Постепенно эти муляжи трансформировались в 
маски, которые, появившись с чисто утилитарной целью, превратились 
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в неотъемлемую часть обрядовых представлений.  Это было первым 
этапом охотничьей магии.  

Возникшая на этом этапе подражательная магия основывалась на 
принципе «один образ создает другой, похожий на себя». Эта магия на 
втором этапе превратилась в основное средство производства охотников. 
А на третьем этапе обряды «подражательной магии» стали проводить-
ся очень строго и торжественно, сопровождаясь коллективными танца-
ми и магическими заклинаниями охотников в тотемистических масках. 
Это слияние магических действ и заклинаний позволяет утверждать, что 
этимологически мифы и обряды взаимосвязаны. Их невозможно отделить 
друг от друга. В обрядах ритуальные танцы сопровождаются песнями. 

Обрядовые песни в целом можно разделить на две группы:
1. Календарные;
2. Бытовые. 
Календарные проводились в связи с наступлением различных вре-

мен года, изменением климата, а бытовые – с повседневной жизнью и 
бытом древних людей, которые занимались охотой, скотоводством и зем-
леделием, и явления природы играли в их жизни важную роль, так как 
конечная продуктивность их труда  часто зависела от правильного опред-
еления смены времен года. Жизненно важной проблемой, стоящей перед 
людьми, стало точное и правильное измерение времени (3, 12). Для пони-
мания и объяснения явлений природы требуется определенный уровень 
развития, чего в древние времена не было, поэтому наши далекие предки 
их объясняли посредством различных мифов, легенд, сказаний.

О том, как после наступления весны зима дает о себе знать, зароди-
лась такая присказка:

В день Новруза по весне
Сорок поленьев надо мне (4, 80).
«Начальный период весны наши скотоводы называют «данагыран» 

- «телятогуб». Так же называют и вестника весны первоцвета. Гово-
рят, что в селе Айдынкенд бывшего Губинского уезда некто по имени 
Магеррам через 20-25 дней после появления первоцвета погнал свой 
скот на летние пастбища – в горы. Но так же говорят, что он посту-
пил осторожно. Следуя народному опыту он взял с собой сорок вязанок 
сена, сорок поленьев и сорок хлеба. Но вдруг погода переменилась, на-
чалась метель, пошел снег. Магеррам скормил сено скотине, хлеб съел 
сам, сжег все дрова, но так и не распогодилось. Весь скот пал. Старики 
рассказывают, что расстроенный этим Магеррам воскликнул: О сказав-
ший сорок, зачем пятьдесят не сказал… А на Ширване об этой поре 
весны говорят:
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Сорок поленьев на топку,
Сорок мешков соломы ,
О боже, сохрани» (5, 17).
На основе такого рода феналогических наблюдений люди пытались 

учитывать роль климатических условий в их жизни и накопить 
эмпирические знания. 

Состоящий из двенадцати месяцев год разделен на четыре сезона – 
весну, лето, осень, зиму, о которых говорится:

Трое  -  враги  нам,
Трое - райские сады,
Трое собирают,  приносят,
Трое разбазаривают, уносят (Подстрочный перевод).
Учитывая климатические условия сезонов, люди считали зиму вра-

гом, весну райским садом, лето приносящим, а осень разбазаривающим 
и в соответствии с этим строили свою жизнедеятельность. При решении 
подобных проблем с самого начала внимание людей привлекли небесные 
светила: солнце, луна, звезды. Они начали осознавать взаимосвязь меж-
ду движением светил и жизнью на земле. Люди стали наблюдать за их 
положением и движением, высказывая о них различные суждения. Во-
просов возникало множество, а ответить на них удавалось не всегда. 
Потому-то зародилась мысль о том, что все эти явления управляются 
какими-то таинственными силами, которые, с одной стороны, наводили 
на них страх, а с другой – вызывали жгучий интерес, что в конечном итоге 
способствовало формированию первичных представлений о Боге (3, 12).

Чтобы предотвратить засуху, лишения, защититься от врагов, отвра-
тить опасность, люди стали совершать жертвоприношения, загадывать 
желания.  Чтобы разгадать тайны природы, облегчить свою участь, люди 
обращались к различным средствам, что в конечном итоге привело к 
возникновению  колдовских или мифологических обрядов. К таковым 
относятся «Году-году» -  вызывание солнца в пору проливных дождей, 
Ковсер  - отпугивание зимы, «Гудул» - вызывание дождя, вызывание 
«Дедушки ветра» при отсеивании зерна и т.п. 

При совершении обряда «Году-году»  изготавливались небольшие 
куклы, напоминающие женщин, которые и назывались «Году». Эта фи-
гурка олицетворяла божество солнца, а впоследствии и само солнце. 
Году заворачивали в красную материю (6, 11-12). Участники обряда в 
сопровождении музыкантов под дождем обходили дома, напевали песни 
в честь Году, восхваляли ее, собирали пожертвования.

Ты увидел ли Году?
Поздоровался ль с Году?
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Когда Году проходила,
Увидел ли красно солнышко?
Без сливок Году не жить, 
По тарелкам разложить, 
Коль Году не вызовет солнце,
Надо ее ослепить (Подстрочный перевод).
Ю.В.Чеменземинли так описывает один из обрядов в своем произ-

ведении «20 лет моей жизни»: «Весенний туман окутывает город, не 
видно ни зги. …Снова закрыв окно, собираемся у очага, надо было при-
нимать меры против тумана.  Взяв нитку, завязали семь узлов, произне-
ся имена семи плешивцев города,  бросили в огонь, потом обращаясь к 
самому туману, стали страшить его:   

…Уйди, туман, уходи.
Занавесь свой разведи.
Повешу тебя на скале,
Прижгу каленым железом.
Здесь мы видим борьбу, хоть и магическую,  с силами природы, 

которые препятствуют людям получить с таким трудом выращенный 
урожай» (5, 32).

Большая часть календарно-обрядовых песен возникла на обрядах, 
проводимых в связи с приходом весны.  Самым значительным из них яв-
ляется Новруз-байрам. Этот праздник и по этимологии возникновения, и 
массовости проведения отличается от всех других. Этот обряд опирается 
на логическое мышление. Азербайджанцы, отмечающие четыре элемента 
природы (вода, огонь, земля, ветер) до Новруза (весеннего равноден-
ствия) в виде последних вторников (Чершенбе) года, называют этот об-
ряд «джемле». По поверьям, первый вторник изменяет особенности воды, 
второй – огня, третий – земли, а последний – четвертый – ветер согревает 
природу, дает  земле дыхание.  Природа начинает оживать. Весна вступа-
ет в свои права. Вечером последнего вторника года зажигаются костры, 
наряду с этим стреляют. В народе это называется «выстрелила пушка 
Новруза» (5, 11). На Новруз во дворах зажигались костры, все члены се-
мьи по несколько раз прыгали через костер, напевая:

Отойдут болезни пусть,
Да сгорит в огне вся грусть.
Возгорится пламя ярче,
Улыбнется мне удача (Перевод О.Гейдара).
Бытовые обряды связаны с повседневной жизнью народа, жела-

ниями, заботами людей.  В «Истории азербайджанской литературы» 
говорится: «Радость  и горе, являющиеся двумя противоположными 
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человеческими чувствами, были основными направляющими структу-
рами бытовых обрядов. Фольклорные образцы этих обрядов (свадебные 
песни, а так же причитания) выражают веру человека в магическую 
силу слова. На свадьбах и поминках люди старались выразить свое 
эмоциональное состояние, чувства перед дилеммой «быть» или «уме-
реть». В понятии «быть» содержится непрерывное развитие жизни, и 
это создает последовательность в смене поколений. Одним из направле-
ний непрерывности  является свадьба, и она до всяких религий сама по 
себе была величественной игрой. Обряды, состоящие вначале из слов и 
движений, со временем обогатились музыкой, новыми словами» (6, 6). 
В древнейшем азербайджанском эпосе «Китаби Деде Коркуд» запечат-
лен весь процесс женитьбы от сватовства, заключения брака до самой 
свадьбы, подготовки приданого невесты и калыма. «В эпосе говориться 
о том, что невеста обязана сшить для своего суженого красный кафтан, 
затем передать его одному из его ближайших друзей. В другой главе 
говорится о другом обычае. По этому обычаю, жених должен пустить 
стрелу и где она упадет, там и быть свадебному шатру. Сватовство и 
калым за невесту упоминаются в нескольких главах. Как один из древ-
них обычаев семейных отношений в эпосе упоминается помолвка в 
колыбели. Бейрек и Банучичек, рожденные после молитв и пожеланий 
их отцов в один и тот же день, были помолвлены в колыбели. Байбеджан 
бек обращаясь к бекам говорит: Беки, коли Бог дарует мне дочку, будьте 
свидетелями, да будет моя дочь помолвленной в колыбели с сыном Бай-
бура бека» (7, 72-73).

Описывается первая встреча повзрослевших Бейрека и Банучичек. 
Узнав, что встретил свою суженую, Бейрек «трижды поцеловал, один 
раз укусил» ее. Объясняя этот момент А.Инан отмечает, что у башкир 
при обручении жених и невеста целуют друг друга в мочку уха, потом 
невесте прокалывают мочку и продевают нитку в нее (8, 39).

В эпосе имеется понятие «йелтеме», которое связано с тем, что не-
весту увозили на коне, что впоследствии трансформировалось в «гелин 
атландырма» - усаживание невесты на коня. 

У тюркских народов встречается выражение «иленме», что означало 
«унести огонь», «унести свет» (7, 178). К этому восходит и обычай кру-
жить невесту вокруг огня, чирага, лампы перед уходом из отчего дома, 
который сохранился по сей день:  

Да зажгите чираги,
Разбудите спящего.
Вокруг огня проведите
В невесты уходящую. (Подстрочный перевод)                      
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Свадебный обряд сохранил свою этимологию по сравнению с дру-
гими обрядами более полно и точно. У свадебного обряда есть несколь-
ко этапов, последовательность которых сохраняется по сей день. Это 
сватовство, обручение, ночь хны (накладывание хны), переезд невесты, 
«дуваг гапма» (совершается после самой свадьбы) и др. И каждый из 
этих этапов имеет свои специфические особенности. В целом свадебный 
обряд от начала до конца сопровождается веселыми песнями, задорной 
музыкой.

Из одной песни, исполняемой в ночь накладывания хны, становится 
ясно, что считалось хорошим знаком приурочивать хну, обручение и др. 
радостные события к праздничным дням, что делало и сам праздник 
более значимым, вдвойне радостным.

В день свадьбы, когда родня жениха уводила невесту, напевали:
Я тебя хвалю, невеста,
И, как мать люблю, невеста.
Семерых тебе сынов,
Дочь одну сулю, невеста.   (Перевод Владимира Кафарова)
Когда невеста выходила из отчего дома, мать наставляла дочь:
«Будь дочерью свекра и свекрови,
Уважай деверя, заловку.
Будь уважаемой родней, соседями,
Для мужа будь сахаром, медом, дочь моя…
                 (Подстрочный перевод)
«Смерть» воспринималась как возвращение рожденного землей в 

землю, и души – в небеса. Восточные, западные, южные, северные люди 
сохраняли траурные обряды не в образе мышления, а в способе под-
сознательного обыгрывания. Один из них у древних тюрков назывался 
обрядом «юх» (6, 6). 

В общинах, которые в эпоху палеолита уже были оседлыми, широ-
ко распространялись религиозные верования. Люди начинают хоронить 
своих усопших. И тогда же первобытные люди начинают  проводить 
похоронный обряд. Это стало значительным этапом в их общем разви-
тии, духовной культуре, понимании жизни. Похороны   не только яв-
ляются сложной идейной формой, но также говорят о формировании 
представлений о жизни и смерти, наличии среди членов общества 
общественных связей.   Это означает, что люди первобытно-общинного 
строя уважали друг друга и заботились друг о друге (9, 37). 

В Орхоно-енисейских памятниках нашли отражение элементы пла-
ча-причитаний, относящиеся к  древним пластам тюркского фольклора. 
Смерть богатыря или кагана считалась большой потерей, потрясением 
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не только для его семьи и близких, но и для всего народа.  Это нашло 
свое отражение в таких памятниках, как «Билге Каган», «Моунчур», 
«Гюльтегин». Последний из них, относящийся к первой половине  VIII 
века, построен в эпическом плане, в повествовательной манере. Смерть 
47-летнего тюркского богатыря Гюльтегина, наступившая на поле бра-
ни, излагается в форме настоящего плача:

«Брат мой Гюльтегин погиб, я потрясен. В глазах потемнело, голова 
закружилась, я потрясен. Судьбу создатель предопределяет, сын челове-
ческий смертным создан. Я потрясен. Из глаз слезы текут, из груди боль 
вырывается, я потрясен. Сильно потрясен».

Одна из форм древнего траурного обряда описывается в «Деде Кор-
куде». Говорится о том, что в знак траура люди снимают белое, надева-
ют черное, мужчины ударяют об землю свой головной убор. Узнав, что 
Бейрек попал в плен, его отец «ударил об землю свою чалму. Разорвал 
одежду на груди… Седовласая мать запричитала, острые ногти вонзила 
в белое лицо… Банучичек надела черное, сняв белый кафтан… Расца-
рапала красные, подобно яблоку, щеки».

«В древнем Азербайджане   было принято оплакивать великих ге-
роев. В день смерти героя народ собирали в определенное место. Это 
собрание называлось «юх» (от слова юхламаг (агламаг) - плакать). Со-
бравшимся давали угощения, специально приглашенные «юхчи» (пла-
кальщики) играли на двухструнном гопузе. Они сначала говорили о по-
двигах героя, восхваляли его. Потом переходили на печальные мелодии, 
пели плачи, доводя присутствующих до рыданий» (10, 392).

Вечер черен, ветер лют,
По домам таится люд.
Молодой покойник в доме –
Даже стены слезы лют.
            (Перевод Владимира Кафарова)
Исламизация тюрков сказалась и на тюркской этнографии: 

поминальный обряд оказался под наблюдением служителей религии 
– мулл и ахундов. Но в некоторых регионах, особенно на поминках с 
участием женщин, традиции юха частично сохранялись. Да и сегодня 
на поминки приглащают плакальщиц, которые напевая плачи-баяты и 
мерсие, умело управляют всем обрядом, доведя присутствующих до 
рыданий.

Видный историк и культуролог двадцатого века голландский ученый 
Йохан Хейзинга отмечает, что в мифах и обрядах  зарождались ведущие 
силы культурной жизни. И в первую очередь, права и правопорядка, 
общения и деловых качеств, ремесленничества и искусства, стихосло-
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жения, грамотности, науки. Тем самым, все это берет свое начало из 
игровых мероприятий (6, 7-8).
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Rudiments of the Azerbaijan ceremonial folklore have found the refl ection 
in Stone Age rock paintings. Having passed the diffi cult period of formation and 
formation from the fi rst hunting and agricultural magic actions they were gradually 
supplemented with church chanting and music. The Azerbaijan ceremonial folklore 
shares on calendar and household. Among calendar the most considerable is Novruz 
who ascends in an extreme antiquity. Among household are most developed wedding 
and mourning about which to be told in such ancient monuments, as the Orhono-
Yenisei inscriptions and «Grandfather Korkud». Many attributes of these household 
ceremonies remain and today. 

 УДК 398 (477)                                                  Оксана Петрів (Дрогобич)

ВИЯВ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНЦІВ У МАЛИХ 
ФОЛЬКЛОРНИХ ЖАНРАХ

У статті розглянуто відображення світосприйняття українців у прислів’ях 
та приказках. З’ясовано, що у малих фольклорних жанрах знайшли вияв такі 
цінності духовної культури українців як добро, правда, любов, дружба.

Ключові слова: світосприйняття, добро, правда, любов, дружба, цінності.

Кожна культура ґрунтується на системі цінностей. Цінності визна-
чають відносини людини з природою, соціумом, оточенням і самим 
собою. Смисложиттєві цінності спрямовують хід людського буття, на-
дають йому мети, смислу, допомагають виробити норми й ідеали. На 
основі цінностей формується світосприйняття людини, соціуму.

Світосприймання – це сприймання людиною навколишнього світу, 
дійсності; сукупність думок, почуттів людини як реакція на навколиш-
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ній світ. Формується на основі цінностей (щастя, любові, істини, краси, 
добра, свободи, справедливості) [1, 569].

Кожна людина, починаючи з дитинства засвоює культуру, до якої на-
лежить. Пізнаючи і осмислюючи світ, людина вирішує, що у житті є 
важливим, а що – несуттєве, що є корисним, а що – шкідливим, що є до-
бром, а що – злом. Цінність – це те, що має смисл для людини. Категорія 
цінності утворюється у людській свідомості через порівняння. Таким 
чином формується ціннісне ставлення людини до світу, людина розгля-
дає усі предмети і явища з погляду важливості і значимості.

Український фольклор – це невід’ємна складова культури нашого 
народу. Усна народна творчість своїм корінням сягає первісних часів, 
періоду творення мови, панування міфологічного світогляду. Все, що 
людина бачила, почувала, відчувала, чула, потребувало осмислення, 
розуміння. Узагальнений життєвий досвід народу відображено у фоль-
клорі, зокрема у прислів’ях та приказках. Фольклор вміщує найповні-
шу картину народного життя (побут, звичаї, обряди, свята), сподівання 
і мрії українців упродовж тисячоліть, їхні вдачу, характер, психологію, 
філософію, ментальність, життєві цінності.

Усна народна творчість є однією з форм суспільної свідомості, уза-
гальненням життєвого досвіду, виразником колективного світогляду й 
естетичного ставлення до дійсності. У фольклорі знайшли відображення 
різні прояви життєдіяльності людини, її матеріальні й духовні потреби, іс-
торичне буття, соціальні відносини, характерні реалії сімейного й громад-
ського побуту, філософія, вірування, релігійні, морально-етичні, звичає-
во-правові настанови, естетичні ідеали, людські переживання і настрої.

Прислів’я та приказки – це короткі влучні вислови, що в художній 
формі типізують різні явища життя. Вони є узагальненою пам’яттю 
народу, висновками з життєвого досвіду, який дає право формулювати 
погляди на мораль, етику, історію і політику. Микола Дмитренко зазна-
чає, що прислів’я та приказки є „продукт узагальнюючої роботи думки, 
всевидюче око народу” [2, 212]. Основою пареміографії українців були 
реальне життя, їхні спостереження за людьми, поведінкою, достоїнства-
ми, вадами. Прислів’я, приказки у первісному суспільстві відігравали 
велику виховну роль. Ми дотепер вживаємо рештки прадідівської му-
дрості. Коли ми говоримо “встати з лівої ноги”, то не замислюємось 
над походженням цього афоризму. Ми знаємо, що встати з лівої ноги 
– значить мати поганий день. Це приклад простої асоціації ідей: ліве 
пов’язується із злим, а праве – із добрим.

Цінності – це матеріальні предмети або духовні принципи, які ма-
ють важливе значення у житті людини і суспільства. Тобто це уявлення 
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про норми життя суспільства, які схвалені і прийняті більшістю людей. 
Цінності не піддаються сумніву і слугують за еталон та ідеал для всіх 
людей. Загальноприйнятими цінностями є добро, мир, дружба, вірність, 
правда, щастя, доброзичливість, кохання, патріотизм, гуманізм.

Добро – усе позитивне у житті людей, що відповідає їхнім інтересам, 
бажанням, мріям; благо. Протилежне за значенням – лихо, зло. Благо – 
це добро, щастя. У сучасному розумінні поняття “добра” з’єдналися во-
єдино язичницьке та християнське розуміння цього поняття. Стародав-
ня людина сприймала Всесвіт як безначальний, безконечний, у якому 
ніщо не зникає і ніщо не з’являється. Лише у полі зору даної людини чи 
на певній ділянці простору щось може з’являтись чи зникати. Так само 
Добро чи Зло (у давнину – “шкода”) просто існує, воно присутнє як сут-
нісна характеристика суб’єкта, заховане у ньому. Діяння “приходить” чи 
“відходить” зі своїм носієм, а не навпаки: не носій-суб’єкт “приходить” 
і “відходить” через діяння. Зло не може просто назавжди зникнути, його 
не можна знищити до кінця, його можна виселити в інший простір, в по-
тойбіччя, відсунути кудись, “витягти” з конкретної людини. Аналогічно 
завжди існуватиме і Добро, його не можна знищити назавжди.

Зміни в довкіллі (день – ніч, літо – зима, тепло – холод, світло – тем-
рява) привели наших предків до думки про вічну боротьбу Добра і Зла. 
Абсолютом Добра, його вмістилищем було Небо, де все добре. Звідси 
вислови: “Живе, як у Бога за дверима”, “Батьки своїй дитині раді Неба 
прихилити”.

Від розуміння добра залежить уся система етичних поглядів людини, 
народу. В історії філософії, культури категорія “благо” позначає пози-
тивний зміст буття взагалі. Тобто людина передусім переконана у благо-
сті буття загалом, у тому, що життя саме по собі – це благо. Звідси – бла-
го як світоглядна характеристика визначає певне ставлення людини до 
дійсності. Людина прагне реалізації добра, серйозно ставиться до своїх 
обов’язків, шукає можливості зробити свій внесок у розвиток позитив-
них начал буття. Прислів’я та приказки відображають усю складність 
розуміння поняття добра:

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
Добро не пропадає, а зло вмирає.
Хто людям добра бажає, той і собі має.
Добре роби, добре й буде.
Доброму скрізь добре.
Добре ім’я краще від багатства.
Доброму й добра пам’ять (Добрих людей добре згадують і після 

смерті).
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Не завжди легко визначити, що саме є добрим у конкретному випад-
ку, про що свідчить прислів’я: „Не все добре, що смакує”.

Володимир Янів у своїй праці „Нариси до історії української етноп-
сихології” зазначає, що для українців характерна віра у добро як озна-
ку ідеалістичного світосприймання [6, 29]. Вибирати добро, чинити на 
його користь є великим умінням. Навчитися бути добрим і діяти з по-
зицій Добра означає уміти правильно жити. Відчуття міри – один із най-
важливіших життєвих пріоритетів: „Зле – не гнися, добре – не пнися (У 
біді не впадай у розпач, а в багатстві – не зазнавайся)”.

Правда – те, що відповідає дійсності; істина; певна сукупність до-
стовірних відомостей про що-небудь. Слово “правда” походить від 
праслов’янського ”prav“ – правило, присяга, закон, договір.

Істина – моральний ідеал, справедливість, у філософії – достовірне 
знання, що правильно відображає реальну дійсність у свідомості людей.

Правда – це істина, що стала принципом життя. Тому не може бути 
універсальної правди, оскільки не існує універсальної людини.

Потрібно пам’ятати, що істина є процесом: її не можна розуміти як 
готове знання, незмінне і дане раз і назавжди. Ніколи не можна сказати, 
що ти володієш абсолютною істиною.

Хто любить світ, той любить правду.
Правда світліша за сонце, та її із свічкою шукають (Всі знають, що 

таке правда, але вдають, що не помічають її).
Правда по цілім світі ходить (Правду можна знайти всюди).
У своїй хаті – своя правда (У своїй хаті ні від кого не залежать).
Все минеться, одна правда останеться (Правда вічна).
Засип правду хоч золотом – вона випливе наверх (Правду не можна 

купити і за багатство).
Не шукай правди в інших, коли в тебе її немає (Якщо сам живеш не 

по правді, то не дорікай іншим за їх провини).
Правда і у вогні не горить, і у воді не тоне.
Всяк правду знає, та не всяк про неї дбає (Кожний знає, що таке 

правда, та не кожний хоче жити по правді).
Тільки то й правди на світі, що смерть: вона не знає, хто бідний, а 

хто багатий.
Щастя – добре, а правда – краще.
Щастя – стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибоко-

го вдоволення та безмежної радості, яких зазнає хто-небудь. Проблема 
щастя посідає чи не найважливіше місце у житті людини. Кожна окре-
ма людина по-різному розуміє щастя, має свій ідеал щастя. Розуміння 
щастя залежить від особливостей кожної особистості, неповторності її 
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життєвого шляху, її внутрішнього світу. У кожного людини свої чин-
ники щастя. Тому неможливо віднайти певний єдиний “рецепт” щастя, 
у кожного – він свій. Щасливим робить людину відчуття недаремності 
власного життя, наявності в ньому смислу, мети, яка організовує. В за-
лежності від цілей, що ставить перед собою людина, залежить можли-
вість чи неможливість досягнення щастя. В.Єфименко стверджує, що 
„спроби реалізувати ідеал щастя на шляхах гонитви за фізичними насо-
лодами зрештою обертаються на свою протилежність – життя стає су-
цільним стражданням” [4, 729].

Справжнє, глибоке щастя неодмінно передбачає цілісність життя, повно-
ту буття. Сутнісними вимірами людського життя є родинні стосунки, кохан-
ня, діти, здоров’я, робота. Григорій Сковорода стверджував, що щастя – дос-
тупне всім, воно полягає в пізнанні самого себе як образу Божого. Людина, 
досягнувши найвищого ступеня самопізнання, повертається обличчям до 
людини. Тоді й досягає щастя. Отже, щастя людини знаходиться у “внутріш-
ній людині”, в серці, і лише від самої людини залежить, чи буде вона щасли-
ва. За найвищу цінність життя Григорій Сковорода вважав радість, філософ 
учив мудрості: учитися радуватися, називав радість “здоров’ям гармонійної 
душі”. За В.Винниченком, щастя людини можливе лише за наявності гар-
монії із собою і з навколишнім світом. Щоб бути щасливим треба любити   
життя у всій його повноті, любити кожну дрібницю. Римський філософ Се-
нека говорив, що найщасливіший той, кому не потрібне щастя. 

Щастя з нещастям на одних санях їздять.
Хто багато бажає, той щасливим не буває.
Хто доброго чоловіка минає, той щастя не має.
Тільки нещасливі щастя шукають.
Йди, але не біжи за щастям (Не поспішай за щастям, бо можеш 

втратити його).
Хто горя не бачив, той і щастя не зазнає.
Щастя без розуму – торбина дірява.
Щастя розум одбирає, а нещастя повертає.
Аби бути щасливим, то не жадай від життя більше як треба (По-

рада, як бути щасливим у житті).
Щастя – добре, а правда – краще (Не поступайся правдою заради 

добробуту).
Любов – почуття глибокої сердечної прихильності до кого-небудь, 

чого-небудь. Любов – глибока повага, шанобливе ставлення до людини. 
У філософському енциклопедичному словнику зазначається, що любов 
„окреслює найглибше відчуття повноти особистісного буття і пережи-
вання цілісності у з’єднанні з іншою особистістю та світом” [5, 349].
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У коханні і любові люди виказують найбільшу чуйність один до од-
ного. Наші предки усвідомлювали це і вважали, що той, хто має любов у 
серці, є носієм високої духовності. Оспівували сердечну чуйність у на-
родних піснях. Середовище, у якому панує любов, є найкращим просто-
ром для розвитку майбутньої людини. Величезне значення батьківської 
любові у вихованні дитини неможливо переоцінити. Адже кожній люди-
ні потрібне навіть безсловесне живе тепло, увага, любов іншої людини.

Любов – це радість самовіддання, аж до самопожертви, радість гар-
монійного злиття зі світом і через нього із Богом. Звісно таку любов не 
можна ні навіяти, ні “вигнати” жодними зовнішніми силами: вона за-
лежить лише від духовної волі самої людини.

Любов, як перстень, не має кінця.
Любов сильніша від смерті (Підкреслюється сила любові, яку не 

може здолати навіть смерть).
Більшої любові не буває, як друг за друга погибає (Бо у жертву при-

носиться найцінніше – життя).
Невесело у світі жити, як нема кого любити.
Із всіх пристрастей любов є найсильніша (Про силу любові).
Серце ні на що не вважає – свою волю має.
Дай серцю волю – заведе в неволю.
Дружба – стосунки, відносини, в основі яких лежить взаємна при-

хильність, довір’я, відданість, товариська солідарність, духовна близь-
кість, спільність інтересів тощо. Філософський енциклопедичний слов-
ник подає таке визначення: „Дружба – міжособистісні стосунки, що ви-
никають внаслідок індивідуального вибору, ґрунтуються на спільності 
духовних інтересів та взаємній прихильності” [3, 174].

Людина живе повноцінним життям лише у колективі. Одна із по-
стійних потреб людини – спілкування. Люди спільно вирішують складні 
проблеми, спільно планують, мріють, радіють. Важливим є наявність 
спільних інтересів, цінностей тощо, а також можливість довіряти іншій 
людині свої потаємні думки, мрії, наміри, зрештою і самі таємниці. Лю-
дина відчуває потребу, необхідність висловлювати свої бажання, при-
страсті, потреби, сподівання.

В українських сім’ях пропагувались традиції добросусідства, які ви-
ховують людяність, доброту, співчуття, повагу, почуття взаємодопомоги.

Дружба та братство дорожче багатства.
Добре братство краще багатства.
Близький сусід кращий від далекого брата.
Добрий сусід – найближча родина.
Яку дружбу заведеш, таке й життя поведеш (З ким будеш дружи-

ти, таким і сам станеш).
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Нема кращого друга, як добра супруга (Добра жінка є найкращим 
другом для чоловіка).

Старий друг краще двох нових (Про надійність старих друзів).
Друга шукай, а найдеш – тримай (Бережи своїх друзів).
Нових друзів набувай, а старих не забувай.
Таким чином, варто зазначити, що у малих фольклорних жанрах 

українців (прислів’ях, приказках) відображено ідею добра як основну 
категорію в ієрархії цінностей; правду (істину) як принцип життя; реф-
лексування українців над категорією щастя у малих фольклорних жан-
рах. У прислів’ях, приказках наявне специфічне відображення сили лю-
бові та її значення у житті людини, дружба відображена як світоглядний 
принцип людського життя.
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У статті окреслено філософські та етнокультурні підходи до обґрунту-

вання категорії «часу». Простежено шляхи асоціативно-образного розгортан-
ня відповідної темпоральної категорії в українській поезії другої половини ХХ 
століття. Доведено стилістичну значущість номінації «часу» як ключового 
мовно-естетичного знака етнокультури.
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«Час» – поняття з великим ступенем узагальнення й абстрактності, 
одне з базових понять науки, філософії та культури. Воно пов’язане з по-
няттями «історія» та «еволюція» [9, 171]. На рівні мови категорія «часу» 
не тільки стає одним із способів лінгвального відображення об’єктивної 
реальності, але й константою національної мовної свідомості, носієм 
етномаркованих уявлень про навколишню дійсність, про протяжність і 
послідовність зміни станів усіх матеріальних систем і процесів у світі.

У сучасній українській лінгвостилістиці дослідження мов-
них одиниць, згрупованих за семантико-тематичною ознакою на-
вколо абстракту «час», особливостей його образно-естетичного й 
експресивного розвитку  в  українській  поетичній мові другої по-
ловини ХХ ст. розглядалося багатьма лінгвістами (О. М. Задорож-
на, Л. М. Дзиковська, М. В. Цегельська, Л. В. Кравець), але ще й сьогодні 
деякі аспекти цієї проблеми залишаються відкритими. Ця обставина 
слугує вагомим мотиваційним чинником для обґрунтування актуаль-
ності пропонованої статті.

Мета нашої розвідки полягає у здійсненні комплексного аналізу 
концептосфери «час», простеживши шляхи її асоціативно-образного 
розгортання в українській поезії II половини ХХ ст. та обґрунтуванні її 
стилістичної значущості як ключового мовно-естетичного знака етно-
культури.

Для реалізації відповідної мети визначено такі завдання:
• узагальнити філософські та культурологічні підходи до обґрунту-

вання категорії «часу» як основної фундаментальної та універсальної 
світоглядної категорії функціонально-семантичного аналізу; 

• з’ясувати лінгвостилістичну значущість конституентів понятійної 
категорії «часу» як засобів моделювання національної мовної картини 
світу;

• описати загальні тенденції та індивідуально-авторські особливості 
стилістичної адаптації та структурно-семантичної трансформації слів – 
носіїв темпоральної семантики; 

Визнаючи важливість категорії «часу» для з’ясування  дистрибутив-
них параметрів національно маркованої картини світу, розуміємо, що 
постійна увага до осмислення та засобів мовної репрезентації семанти-
ки «часу» є цілком виправданою. Адже «в кожній національній культурі 
є … особливі стереотипи мислення й мовної поведінки, властиві тільки 
цій лінгвокультурній спільноті. Такі стереотипи є частиною мовної сві-
домості; їх розуміють як певні фіксовані уявлення про певний об’єкт 
чи клас об’єктів, що є одним із способів відображення дійсності» [10, 
36]. А саме уявлення про «час» репрезентують один із найяскравіших 
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компонентів національного світосприйняття й світовіддзеркалення: 
«посідаючи важливе місце у моделі світу, «час» належить до числа по-
нять, які творять основний семантичний «інвентар» культури народу й 
суспільства, до того ж характеризує і духовні процеси, які в ньому від-
буваються» [10, 36].

Зважаючи на те, що час як фундаментальна світоглядна категорія 
формує концептуально важливий фрагмент національно-мовної картини 
світу, звернімося до історії його філософського та культурологічного по-
трактування.

Зазначимо, що інтерес людини до часу, намагання усвідомити його 
здійснювалися вже на етапі міфологічного мислення. У найдавніших 
міфологіях час не усвідомлюється як континуум, тому немає чіткої його 
періодизації, відсутній також виразний поділ часопростору на минуле, 
теперішнє та майбутнє. Іншими словами, міфологічна картина часу не 
віддзеркалювала об’єктивної циклічної моделі часу. «Відчуваючи вплив 
часу, схиляючись перед ним, людина міфологізує його; усвідомлюючи 
тлінність свого існування, безсилля проти плину й спливання часу, свою 
слабкість і минущість, вона звертається до своєї душі й творить силу, що 
укріплює дух» [7, 80]. У такий спосіб відбувається перехід від міфоло-
гічного до релігійного осмислення світу й часу як форми його існування.

О. В. Тарасова, досліджуючи базовість категорії «часу», зазначає, що 
за його допомогою «визначається співвідношення між лінгвальною та 
екстралінгвальною діяльністю етносу і формується певна, багато в чому 
національно маркована картина світу» [10, 36]. Природно, що одним із 
визначальних параметрів української національно-мовної картини світу 
теж є «час», семантика якого ускладнена глибинними етнокультурними 
нашаруваннями. Вони зумовлені тим, що «етносимволіка слова, тісно 
переплетена з етносимволікою позначуваної ним реалії, стає основною 
підвалиною становлення особливих концептуальних мовних продук-
тів – етнокультурних концептів, або знаків етнокультури» [3, 3]. Базова-
не на рефлексах давнього світогляду системне етнолінгвістичне трактуван-
ня поняття час та його конкретизаторів (весна, зима, літо, осінь; березень, 
липень, грудень; ранок, день, вечір, ніч; Великдень, Купала і т. ін.) подане в 
словнику-довіднику В. В. Жайворонка «Знаки української етнокультури» 
[3, 28–254].

Варто вказати, що нині особливого концептуального звучання набу-
ла теза про те, що мова – це домінантний спосіб існування культури, 
код нації.  Відповідно до цього акцентовано увагу на зв’язку етнокуль-
турних уявлень про час та способів їх експлікації  у мові, зокрема у по-
етичному дискурсі.  
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Лексична парадигма образу час передусім репрезентована назвами 
часових відтинків – від найбільш абстрактних (час, вік, вічність), до 
конкретних номінацій (день, ніч, ранок, вечір, зима, весна, літо, осінь).

Встановлено, що поетичне зіставлення базових філософських і мовно-
естетичних категорій час і простір стає можливим насамперед з огляду на 
дифузність лексико-семантичних угруповань лексики, їхню здатність до па-
радигматичного і синтагматичного розвитку, перетину з елементами інших 
тематичних та лексико-семантичних груп. З погляду структурної організації 
стилістично найкомфортнішою для співвіднесення час – простір виявляєть-
ся модель генітивної метафори: Посіяв бабки з-під хвилястих нош/ І часу й 
простору розсунув межі (Е. Андієвська);

Зауважимо на тому, що значна кількість метафор, які можна згрупу-
вати за параметром змістового співвіднесення час – природа, а також 
їхня семантична диференціація на кілька підтипів (час – вода, час – рос-
лина, час – істота тощо) дає підстави для кваліфікації її як макромоде-
лі. Найбільш репрезентативне серед згаданих підтипів – метафоричне 
співвіднесення час – вода, яке генетично закорінене в міфологічному 
світогляді наших предків. Його найактивнішими вербалізаторами є гра-
матично узалежнені в структурах генітивної метафори поняття час і 
ріка (ріка часу), хвилі (хвилі часу), краплі (краплі часу) і т. ін. Пор.: Давай 
попливемо у ніч коротку/ назад по ріці незворотнього часу (Л. Костен-
ко); А хвилі часу б’ються об борти/ Моїх стремлінь (І. Гнатюк); 

Отже, можна цілковито погодитися з тим, що на формування вну-
трішньої форми образу час «істотно вплинули міфологія з її архетипами 
та пізніші уявлення людей про навколишній світ» [6, 193].

Л. В. Кравець слушно вказує на існування опредметнювальної мета-
форичної мікромоделі час – нитки. На думку дослідниці, такий тип об-
разного співвіднесення пов’язаний з тим, що «поряд з уявленнями про 
циклічність часу в європейців існувало сприймання його як конкретного 
предмета, тканини на верстаті богів, нитки якої – це людські долі, що їх 
обрізають норни (нижчі жіночі божества, які визначають долю людини – О. 
П.). На основі цього постала метафорична модель тканина, нитка → час» 
[6, 195]. Пор.: Там час себе по ниточці тороче (М. Вінграновський).

Виконане дослідження дає підстави стверджувати, що в мові ана-
лізованих творів традиційний для української словесності поетонім 
час зазнає помітних функціонально-естетичних трансформацій. Цьому 
сприяють загальний напрямок опрацювання авторами поетичного мате-
ріалу та особливості індивідуально-авторського бачення світу. 

У системі лексичних засобів маркування художнього часу особливе 
місце посідають назви пір року - весна, літо, осінь, зима. Ці назви нале-
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жать до активно вживаних одиниць українського поетичного словника 
другої половини ХХ століття.

Відомо, що універсум часу людина сприймає, усвідомлює та відо-
бражає  у конкретніших, «осяжніших» темпоральних відтинках, струк-
турування яких підказує їй побутовий досвід. Пори року, назви яких 
слугують об’єктом дослідження в цьому структурному підрозділі, від-
бивають циклічну модель  членування часу (точніше, такого періоду 
його виміру, як рік) на систематично повторювані періоди і пов’язані 
з ними цикли життя природи. Тому в мовно-поетичній свідомості вони 
закріплені як універсальні символи народження, росту, смерті й відро-
дження, упорядковані цикли природи та людського життя. 

Підтвердженням цьому слугують контексти, художньо-естетичний 
сенс яких забезпечують ужиті в логічній хронологічній послідовності 
назви пір року (та / або назви місяців як їх текстові конкретизатори), 
що відбивають загальну циклічну модель розвитку часу: Ось наші ночі 
серпень вижне, прокотить вересень громи,/ і вродить небо дивовиж-
не скляними зорями зими! І знову джміль розмружить квітку, і літо 
гратиме в лото/. І знов сплете на спицях плітку сторукий велетень – 
Ніхто. (Л. Костенко). Такі поетичні фрагменти – це індивідуально-ав-
торські вияви загальної національної мовно-ментальної орієнтованості 
українців на гармонійне співжиття з природою, намагання жити в її сві-
ті та її ритмі. Адже «емоційно-чуттєвій природі українця властиве не 
“природоборство”, а слідування природі, інтуїтивне заглиблення в суть 
її процесів. Досвід такого спілкування з природою і становить основу його 
духовної культури» [5, 325].

Здійснивши дослідження, констатуємо, що у поетичній мові назви 
пір року весна, літо, осінь, зима набувають також вторинної образності. 
Цей процес Ю. М. Караулов тлумачить як установлення стійких асоціа-
тивних зв’язків кожної з названих номінацій, зв’язок з певним образом, 
«для якого це слово використовується як постійна, закріплена за ним на-
завжди мнемічна опора» [4, 207]. Зокрема, до таких зараховуємо устале-
ні, вже кодифіковані словниками різних типів (напр., загальномовними, 
поетичного слововживання, мовних знаків етнокультури тощо) асоціа-
тивні паралелі весна – юність, молодість, кохання, осінь – похилий вік, 
згасання емоцій, сум, зима – старість,завмирання, смерть.

Кореляція зима – сніг – білий належить до універсальних асоціацій, 
які, на думку В. М. Телії, завжди супроводжують процеси мислення, 
оскільки мають мовно-розумову природу і відповідають нашим зна-
нням та уявленням про світ [11, 95]. Завдяки цьому реальні образи на-
вколишньої дійсності можуть стимулювати оформлення в уяві людини 
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ірреальних образів, які почасти мають символічний характер. Екстра-
полюючи цю тезу на метафоричну репрезентацію образу зима у мові 
досліджуваної поезії, відзначимо образи, які засвідчують взаємонакла-
дання мікрополя «зима» та макрополя «людина». Ідеться передусім про 
традиційні для української поетичної мови співвіднесення зима – ста-
рість, похилий вік; іній, сніг – сивина тощо, в яких лексеми тематичної 
групи «зима» утворюють сталі асоціативні ряди з лексемами тематичної 
групи людина: І першим снігом притрусило скроні,/ Якому вже не та-
нуть по весні (Б. Олійник); … не хочеться компресів сивих віхол/ на по-
вних крови скронях (Ю. Коломиєць). Знаменно, що віднайдені авторами 
нові ракурси мововираження традиційних асоціацій (напр., конкрети-
зована епітетом сивий генітивна метафора компреси віхол) переконливо 
підтверджують думку С. Я. Єрмоленко про те, що образна, поетична 
мова «не обмежується традиційними тропами й фігурами, а наповнює 
естетичним змістом безобразні мовні елементи, перетворює їх у систе-
му художньо-мовного бачення світу» [2, 301].

Метафорчне осмислення весни – універсальне в українській словес-
ності. На його основі в мові української поезії другої половини ХХ ст. 
розвивається цілий ряд індивідуально-авторських образних значень, які 
забезпечують метафоричне розгортання цієї номінації як у межах лек-
сико-семантичного поля «час», так і в широкому контексті національної 
поетичної традиції другої половини ХХ ст. 

До стереотипних, кодифікованих і поетичною практикою, і лекси-
кографічними джерелами значень номінації весна належить лексико-се-
мантичний варіант «що-небудь початкове, яке провіщає розквіт, розви-
ток, перемогу чогось» [1, 124]. Відповідне значення – традиційне для 
української словесності, оскільки воно об’єктивно мотивоване цикліч-
ним пробудженням природи та пов’язаними з ним позитивними емоція-
ми: «Від весни колись починали на Русі відлік нового року. Оживала при-
рода, раділи, веселилися люди» [2, 34]. Таке значення показово відбито у 
фольклорі (пор. образно-символічну систему веснянок: Да весна, весна, 
днем красна,/ Да що ти нам принесла?/ Принесла я вам літечко, зеленеє 
житечко,/ Да хрещатий барвіночок/ Да за пишненький васильочок,/ Ді-
вкам по віночку,/ Парубкам по квітоньці,/ По гарненькій дівоньці) і про-
довжується в індивідуально-авторській творчості.

Універсалізація розглядуваної семантики показово відбувається в 
екзистенційній позитивно маркованій кореляції відродження – воскре-
сіння, пор.: А верба, як сива удовиця,/ Весняного воскресіння жде        
(М. Руденко).
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Зазначимо, що експресивно-емоційний образ аналізованої номінації 
вдало доповнює зафіксована в «Словнику знаків етнокультури» теза про 
те, що «весна асоціюється з радістю, здійсненням бажань, добрими спо-
діваннями» [3, 80]. Відповідна семантика реалізується в метафорах різ-
ного структурно-граматичного оформлення – епітетних: Життя – це, 
мабуть, усміх весняний (Д. Павличко), предикативних: І засміялась 
провесінь: – Пора! (Л. Костенко) тощо.

Апелюючи до мовного та побутового досвіду читачів, поети слуш-
но звертаються також до асоціативного пов’язування весни з прильотом 
птахів. Це логічно зумовлює активне втягування у мікрополе «весна» 
національно маркованих орнітономенів ластівка, жайвір і т. ін.: Крила-
ті брови ластів’їні/ Несуть на крилоньках весну (І. Драч); Може б не 
було/ весни без жайворів,/ якби збилися вони/ з путі (А. Пашко).

Акцентуємо увагу на тому, що у межах розгортання лексико-семан-
тичного мікрополя «весна» спостерігаємо також регулярне звернення 
до народнопісенного досвіду освоєння відповідного образу, а також до 
практики його використання в поезії попередніх періодів. До таких на-
лежать: 

– ремінісценція до системи народної пісні, зокрема до тропів весня-
нок: Ой весна-красна, що ж нам винесла?/ Як ти звісила по небесонь-
ках долю-райдугу (І. Драч); Провіщає/ раннім громом красну/ весну (І. 
Драч);

 – інтертекстуальні апеляції до відомих українському читачеві тек-
стів-прецедентів: Як упав же він на білий,/ На останній сніг весни, – / 
Налетіли гуси та й сіли/ В узголів’ї, мов сни (Б. Олійник). 

Лінгвопоетична розбудова назви пори року літо відбувається на 
грунті її загальномовної семантики. В. В. Жайворонок слушно акцентує 
увагу на тому, що в народному баченні період середини літа  нерозривно 
пов’язується з мотивом достигання плодів, першим урожаєм: «з цією 
порою в народі пов’язані сподівання на урожай» [3, 339]. Наприклад: 
Рве синій вітер білі посторонці./ А в серці літа – щедрий сонцепад./ 
І зливками розтопленого сонця/ лежать цитрини, груші й виноград      
(Л. Костенко). Наголосимо на тому, що в мовній свідомості авторів літо 
усвідомлюється й відображується в річищі національної мовно-поетич-
ної традиції. 

До традиційних для української мовно-поетичної свідомості на-
лежить також тема «осінь – пора збирання урожаю», яка в мові ана-
лізованої поезії розвиває власну образну парадигму. Її логічність під-
тверджена, зокрема, в словнику «Знаки етнокультури», де відзначено: 
«у народі цей період [осінь] пов’язують з достатком .., у цю пору ніко-
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му не загрожує голод» [3, 423]. Передусім звертаємо увагу на текстове 
навантаження назв овочів і фруктів (картопля, цибуля, гарбузи, морква, 
овес), поява яких умотивовується настанням осені: Під осінь в кожному 
селі/ немов димки димлять жертовні – копають люди картоплі .../ Вінки 
цибулі бурштинові/ там висять просто на тинах …/ сидить бабуся, як 
Деметра, у відрах моркву продає (Л. Костенко); Осіння наступає вже 
пора/ І жовкнуть листя й гарбузи пузаті (В. Стус).

Інтенсивному розвиткові цього фемінного напрямку персоніфікації  
сприяє традиційне для української поезії асоціативне зіставлення осінь 
– роботяща жінка, господиня, майстриня: Ще не змолола осінь, а зима 
засипала в коші багате мелево (Д. Павличко); Осене, осене,/ знімай 
листя з дерев,/ ховай туман у глечики (В. Голобородько); 

На рівні мови відповідна категорія «часу» не тільки стає одним із 
способів лінгвального віддзеркалення об’єктивної реальності, але й 
константою національної мовної свідомості, носієм етномаркованих 
уявлень про навколишню дійсність, про протяжність і послідовність 
зміни станів усіх матеріальних систем і процесів у світі. Тому увага до 
осмислення семантики часу, засобів мовної репрезентації цієї категорії 
є цілком виправданою. 

Отже, здійснене дослідження дає підстави констатувати активність 
уживання номінації «час» на всіх етапах розвитку української поетич-
ної мови другої половини ХХ століття. Лінгвістичне розуміння і трак-
тування темпоральної номінації генетично пов’язане з філософською, 
природничою та етнокультурною концепціями «часу». Відповідна но-
мінація продуктивно розвиває свій асоціативно-образний та експресив-
но-оцінний потенціал, стає одним із виразників національної мовно-по-
етичної та часової картини світу. 
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The philosophical and ethno-cultural approaches to substantiation of the category 
“time” are outlined in this article. The main ways of the associative and fi gurative 
deployment of the temporal category in Ukrainian poetry of the second half of the 
XX century are observed. Stylistic signifi cance of the category “time” as a linguistic 
and aesthetic sign of ethnic culture is proved.
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„...Я ТІЛЬКИ У СЛОВІ ЖИЛА“ 
(ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СЛОВО - МОВА 

В ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО)

Статтю присвячено вербалізації концепту „слово – мова“ в по-
етичній творчості Ліни Костенко. Акцентовано на тому, що лінгво-
культурогема слово виступає найсуттєвішим виявом внутрішнього Я, 
формою причетності до свого народу і людства, символом творчості, 
потенційної нескінченності сенсів, архетипом національного духу.

Ключові слова: слово, концепт, символ, сема, архетип, образ, по-
етична творчість. 

Ось уже понад піввіку Ліна Костенко тріумфально йде дорогою, яку 
звуть Поезією, усім стилем свого життя й творчості заслуживши на все-
народну  любов і повагу. Її Муза, строга й вишукана, повсякчас нагадує 
нам, що Ліна Костенко – одна з небагатьох, кого ми звемо аристократами 
духу, які протягом усього життя зберігають горду поставу й не хиляться 
під нещадними вітрами історичних зламів та  політичних кон’юнктур. 
Уже понад півстоліття живемо в силовому полі естетики й високої етики 
її поетичного слова. Це слово сприймають читачі, хочуть ним думати, 
надають йому символічного значення, що й забезпечує самостійне жит-
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тя авторського тексту, який переходить в інший часовий і просторовий 
вимір. Зміст одного із символів українського слова конденсований у ви-
слові Ліни Костенко „Я скучила за дивним зойком слова мого народу 
гілочка тернова“, а також у поезії „Біль єдиної зброї“ – з епіграфом 
Лесі Українки й пристрасним монологом про долю української мови – 
мови трагічної і водночас безсмертної. Ця висока громадянська по-
езія, переконана С.Єрмоленко, актуальна й для нашого сьогодення, коли 
постійно розігрується мовна карта поділу України, коли ставиться під 
загрозу статус державності української мови, коли, за словами поетки, 
труну мови „не тільки вороги, а й діти власні тешуть“. У наш час 
надто актуальний БІЛЬ поетеси за ту українську мову, за те Українське 
Слово, що колоситься на рідному полі, що є добірним зерном і несе ви-
сокий інтелектуальний, моральний  та естетичний зміст.

В історії людства з давніх-давен СЛОВО пов’язувалось із сакраль-
ними аспектами духу і виступало як Логос, іпостась Абсолюту, Божого 
початку, Універсуму. У працях В. Гумбольдта, О. Потебні, Л. Виготського, 
М. Бахтіна та ін. знаходимо обґрунтування трактування слова як носія 
„національного духу“. Слово народжується в колисці людства, тому, за 
В. Гумбольдтом, нема нічого рівного йому, крім духу, разом з яким воно 
піднімається до божественного первня. Об’єктивні та суб’єктивні харак-
теристики слова, а також часові нашарування не змінюють інваріантної 
структури, що передається з епохи в епоху, від однієї людини до іншої, 
тобто через яку відбувається спілкування на рівні простору і часу істо-
рії [8, 73]. На думку О. Пахльовської (дочки Ліни Костенко, якій поет-
ка присвятила свою найновішу поетичну збірку „Мадонна перехресть“), 
поетичне Слово сплавлює минуле з майбутнім у континуум людського 
існування, у вольтову дугу Часу, яка переплавлює „безславне сьогодні“, 
даючи змогу людині стати „прямим проломом пам’яті в безмежність“, 
збагнути свою органічну причетність до космічного Буття [Цит. за: 8, 45]. 
Слово у Ліни Костенко часто виступає найсуттєвішим виявом внутріш-
нього Я, справжньою – вистражданою і виболеною – формою існування і 
формою причетності до свого народу,  до світу, до людства, 

Химерна, важка, вибухова,
яку вже ніхто не спасе,
а може, я тінь мого слова,
от тінь мого слова, і все.
.........................................
За цим тимчасовим фасадом,
де стільки любові й тепла, – 
людиною, річкою, садом
я тільки у слові жила  [17, 89].
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У сучасній літературі, фольклорі “калинове слово” – це символ ма-
теринської української мови. Слово водночас є символом знання, про-
будження самосвідомості. Не випадково Тарас Шевченко збирався на 
сторожі „рабів німих” поставити саме Слово, а Ліна Костенко сумови-
то-риторично запитала: „А де ж те Слово, що його Тарас коло людей 
поставив на сторожі?“ 

Концепт мова - слово (лінгвокультурологема ЛОГОС, за визначенням 
Н. Мех) – це певна абстракція, „константна форма“, що перебуває на ви-
щій сходинці в ієрархії смислових утворень ідеальної концептосфери 
[Докл. про це див: 20]. У поетичному дискурсі Ліни Костенко бачимо 
цілий спектр лексем, що актуалізують ті чи інші грані лінгвокультуро-
логеми слово - мова, які в різних контекстах або узагальнюють зміст 
конкретного висловлення, або ж, навпаки, репрезентують її конотативні 
та символічні обертони, символічний зміст поняття „мова“. Слово і мова 
виступають у її поетичних контекстах і як синоніми, що, з одного боку, 
ґрунтується на переносному, метонімічному слововживанні, а з іншо-
го – на тяжінні поетичних дефініцій цих понять до конкретно-чуттєвих 
образів:

Бо тільки Слово – пам’яті спасенність
Живий народ, що мав своє письмо!
Чи, може, в них така була писемність,
Що ми її вчитати не втнемо?   
Сколоти? Лоти? Вихідці з Дворіччя?
Висока віть з пракореня слов’ян?
Які були тут мови і наріччя?
В яких садах співалось солов’ям?  [12, 440 – 441].
Аксіоматично, що семантична структура лексем мова, слово, змоде-

льована в загальномовному словнику, не охоплює всіх відтінків значень 
індивідуального слововживання. З іншого боку, семантика цих лексем 
структурується в загальномовному словнику значно ширше, оскільки 
словник фіксує фразеологічні словосполучення, наявні не лише в ху-
дожньому, а й в інших функціональних стилях.  

У поезії Л. Костенко реалізуються такі основні (словникові та ока-
зіональні) значення лексем мова - слово: 1) ”вислів”, “фраза; 2) “мова, 
мовлення”; 3) „потенційна нескінченність сенсів“; 4) „пророцтво“; 5) 
„рідкісність”, „дорогоцінність“; 6) „знаряддя боротьби, зброя“; 7) „свя-
те, сокровенне“; 8) невимовне, мовчання, тиша; 9) характерна ознака 
народу, його рідна мова. Серед випадків словникового вживання пере-
важають слова, ужиті в значенні  вислів, фраза. 

Моя бабусю, старша моя мамо!
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Хоч слід, хоч тінь, хоч образ свій залиш!
Якими я скажу тобі словами, 
що ти в мені повік не одболиш [12, 185].  
Лиш не доглупав я, у чому річ:
стара віщунка, й слова не сказавши,
полізла спати на холодну піч  [13, 59].
І теж вона признала під сумлінням, 
що так було, любилися ми з Грицем,
побратись мали... мови не стає...   [14, 72].
Однак у контекстах словникова семантика розширюється, вербаль-

не оточення висвітлює нові, часто ледь уловимі обертони. Це головно 
простежується в тих випадках, де зазначена лексема входить до складу 
тропів: кидати словами, слова незабутні, улучила слова, слово, зба-
лансоване по центру.

Була б така чарівна лепетуха, 
такі б ото улучила слова,
що як по змісту, може, й в’януть вуха,
а як по формі – серце спочива  [12, 209].
Ви грамотні. Ви знаєте латину.
За крок до смерті, перед вічним сном, 
одного прошу: 
                        у мою дитину
не кидайте словами, як багном!  [14, 77].
На голови, де, наче солов’ї,
Своє гніздо щодня звивають будні,
Упав романс, як він любив її
І говорив слова їй незабутні  [12, 46].
Часто поетка ототожнює лексеми „слово та “мова, мовлення”. Цей 

семантико-концептуальний ракурс чудово представлено в поезії „Ци-
ганська муза “.

Якби ж він знав, якби ж він!
Що то – циганська мова.
Затуркана, убога, вона ж як грім в строфі!  [12, 406].
Одне я тільки знаю: що вам потрібне  с л о в о.
Ви будете без слова стоячі, як вода  [12, 408].
Одне я тільки знаю: що нам потрібне Слово.
Як вогнище. Як доля. Як лінія судьби   [12, 409].
В окремих контекстах семантика гранично генералізується або зна-

ченнєве осердя свідомо розмивається, що надає поетичній фразі афо-
ристичної загостреності.
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Постояв трохи, слів не говорив, 
поусміхався дивними очима.
І ніч у зламах врубелівських крил 
стояла довго в нього за плечима  [12, 249].
МОЛЮСЯ НАШІЙ ПРЕСВЯТІЙ ПОКРОВІ – 
благослови і пера, і шаблі!
Бо лиш народи, явлені у Слові, 
достойно жити можуть на землі  [13, 94].
Слово, мова, як і мистецтво, володіють незбагненним феноменом – 

здатністю породжувати нескінченність сенсів, розгортати безконечну 
смислову перспективу і можливості щоразу нового прочитання. Але 
найбільше це виявляється в самих лексемах-концептах-культурологе-
мах „мово - слово“. Отже, виокремлюємо ще один семантичний ком-
понент досліджуваних слів – потенційна нескінченність сенсів. У Ліни 
Костенко він представлений надзвичайно щедро.

Так захотілося простору 
і щоб ніяких травм.
І чогось такого простого 
як проростання трав.
І чогось такого дивного, 
як музика
без блазенств.
І слова 
хоча б єдиного! 
що має безсмертний сенс  [16, 195]. 
Семи „рідкісність”, „дорогоцінність” як стрижневі в семантичній 

структурі лексеми „слово” реалізуються в Ліниних рядках, більшість з 
яких сприймаються як крилаті:

Хтось ними плакав, мучився, болів, 
із них почав і ними ж і завершив.
Людей мільярди, і мільярди слів, 
а ти їх маєш вимовити вперше! [12, 138]. 
Душа моя обпалена, 
і як ти ще жива?
Шукаєш, мов копалини, – 
слова, слова, слова!
Оголеними нервами 
                   угадуєш словам
нестачу мікровольта
                   і зайвий міліграм.
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....................................
У легкості вітрила, 
у попелі згорань
ти знаєш слово-брилу
і слово-філігрань  [12, 194]. 
І кожне слово на тремку вагу.
І день сумний, і все-таки веселий.
І молодість застрягла у снігу, 
мов коники дитячих каруселей  [16, 120].
Чи не найактуальніше для Ліниної поезії вживання лексеми слово в 

значенні “поетична творчість”. Перед читачем зримо постає процес на-
родження СЛОВА або зупинений момент ДОСЛОВЕСНОГО БУТТЯ:

І десь в ті дні, несміло, випадково, 
хоч я вже й пісню склала не одну, 
печаль моя торкнула вперше 
с л о в о, 
як той кобзар торкав свою струну  [14, 99]. 
Ще дивен дим, і хата ще казкова, 
і ще ніяк нічого ще не звуть.
І хмари, не прив’язані до слова, 
а просто так – пливуть собі й пливуть.
..........................................................
І світить сонце оком загадковим.
Ще слів нема. Поезія вже є  [12, 28].
У значенні “слово – поетична творчість” виокремлюється відтінок 

“вплив слова”, “вплив творчості”, „сила впливу слова“:
Звитяги наші, муки і руїни
безсмертні будуть у її словах.
Вона ж була як голос України,
що клекотів у наших корогвах  [14,87].  
Ліси та гори 
мудрі, як Тагори,
Ще, кажуть, мудрі камінь і сова
Де чудодійний корінь мандрагори 
щоб переклав ту мудрість на слова?  [12, 265].
Якщо ж Слово стає словами, воно втрачає свою сакраментальну гли-

бинну сутність:
Бо все так гарно, так драйливо, 
болить  з похмілля голова.
В тенетах борсається слово, – 
то вже не Слово, а слова  [17, 43].
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Виявлена в поетичних контекстах Ліни Костенко диференційна сема 
лексеми “слово – пророцтво” не зафіксована ані в загальномовному, ні 
в індивідуальному словниках. Разом із наявними в структурі лексеми 
слово семами “рідна мова, ознака нації”, “поетична словесна творчість”, 
або “засіб творчого самовираження”, сема “пророцтво” доповнює пара-
дигму глибинно-духовного індивідуального самовираження:

І хто ж до нас озветься великими словами, 
як той, що в Бессарабії прийшов до нас колись? [12, 409].
ТА ПРИЙДЕ ЧАС, ЯК ПЕРЕД БОГОМ СВІДЧУ, 
ще буде Слово, більше за слова.
Але чи й справді ми німі для світу, 
чи, може, трохи світ недочува?  [13, 120]. 
У лексико семантичному полі „мова – слово” на підставі зв’язків з 

предикатними поняттями „сіяти”, „зростати“ виокремлено семи „зер-
но“, „сіяння“. Це глибинний архетипний зв’язок, коріння якого – в єван-
гельських притчах Ісуса Христа. Ліна Костенко дещо зміщує акценти: 
у неї слово не лише ідеальна духовна пожива, це передовсім національ-
ний хліб насущний: 

Слова росли із ґрунту, мов жита.
Добірним зерном колосилась мова.
Вона як хліб. Вона мені свята.
І кров’ю предків тяжко пурпурова  [12, 161].
Зажурені друзі сахнулися врозтіч.
Посіяне слово не сходить в полях  [12, 59].
В окремих контекстах ця архетипна паралель набуває негативних ко-

нотаційних прирощень.
Необов’язковими словами 
вони мене обсипають, як пшоном  [12, 128].
СЛОВО – ЗБРОЯ. Так стисло можна визначити одну зі стрижневих 

сем оказіонального словника Ліни Костенко, яка органічно взаємодіє із 
кращими класичними взірцями осягнення семантики суспільно й наці-
онально закцентованої культурологеми. В „Інкрустаціях“ бачимо блис-
кучу ілюстрацію життєвого кредо – безкомпромісної боротьби зброєю 
слова:

Все, чим образили поета, 
акумулюється в слова.
А слово – струм. А слово – зброя.
А віще слово – вічове.
Душа, зруйнована, як Троя, 
своїх убивць переживе  [12, 542].  
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О, той не стане політикувати 
і під мечем не всидить, як Дамокл.
Той буде сам мечі собі кувати.
Не старчить сталі – викує з думок  [13, 44].
У поетичних контекстах Ліни Костенко широко представлена сема 

„святість“, що зближує лексему „слово“ з лінгвокультурологемю ЛО-
ГОС. Одним із складників згаданої і, на думку Н. Мех, універсальної 
лінгвокультурологеми [19] є ототожнення слова поетичного зі Словом 
Господнім чи зі Словом-Господом, що пронизує все суще, як в Одкро-
венні від Іоанна. Сакральний компонент концепту „мова – слово“ чітко 
простежується в таких поетичних контекстах: 

Усе святе, усе неповториме,
Усе чекає невимовних слів [12, 390].
Вечірнє сонце, дякую за день, 
за цю потребу слова, як молитви  [12, 9].  
Душа шукає слів, як молитов  [12, 284].
Віддайте мені все. Віддайте мені мову, 
якою мій народ мене благословив   [12, 537]. 
Одне з найважливіших положень містичного богослов’я – культ 

мовчання, втіленого в ісихазмі (східно-християнське містико-аскетичне 
вчення про єднання людини з Богом через очищення серця сльозами та 
зосередження свідомості на самому собі) [2, 261]. Мовчання розгляда-
ється не як антитеза слову, а як засіб утілення глибинної, невисловленої 
сутності буття. Слово в ісихазмі виступає у своїй сакральній функції за-
собу спілкування зі світом трансцендентного. Воно не адресоване вухам 
чи очам людини, а сприймається як засіб „душевної“ бесіди з Богом, яка 
може відбуватися лише в мовчазному спілкуванні.

Справжнє внутрішнє мовчання в найглибшому значенні цього слова, 
є те саме, що й усепрониклива молитва Святого Духа в нас.  

... часом хочеться людині
поезію шукати у мовчанні [10, 39]. 
Чому ліси чекають мене знову, 
на щит піднявши сонце і зорю.
Я їх люблю. Я знаю їхню мову.
Я з ними теж мовчанням говорю  [12, 50].
...Помовчали. Душа шукала слова.
Воно трудне, не виважиш на хунт  [14, 176].
Страшні слова, коли вони мовчать  [12, 138]. 
Асоціативно-образний ряд слово – мовчання – тиша новим конкрет-

но-чуттєвим змістом наповнює порівняння слова з молитвою:
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Вечірнє сонце, дякую за всіх, 
котрі нічим не осквернили душу.
За те, що завтра жде своїх натхнень.
Що десь у світі кров ще не пролито.
Вечірнє сонце, дякую за день, 
за цю потребу слова, як молитви  [12, 9].
Прикметно, що асоціація слово – мовчання, що так зримо постає з 

рядків поетичних текстів Ліни, породжена цілком реальними подіями 
її життя – вимушеною шістнадцятилітньою творчою перервою. Ті, що 
здатні розуміти велич Поета, протягом його „мовчання“ добре знали, що 
Ліна Василівна ніколи не полишала літератури, що вона працює ціло-
добово. На жаль, тривалий час ми не мали змоги доторкнутися до ство-
реного, бо тексти не видавалися. Ліна Костенко обрала для себе власну 
стратегію: горду, окремішню і, по суті, трагічну. Мабуть, це можна на-
звати стратегією Абсолютної Творчості (щось подібне до абсолютно-
го слуху чи абсолютного Духу), емансипованої від метушні, біганини, 
галасу. Справжній Поет не потребує гучного визнання. Його визнає 
творчість, а не людина. Поет є Творцем – долі, Слова, історії. З іншого 
боку, Ліна прийшла в поезію тоді, коли навіть мовчати було небезпечно. 
І від самого початку це був, як зазначає ще зовсім молодий дослідник 
її творчості Д. Дроздовський, не лише вияв потужного, виверженого з 
вулканічною силою духу, що належить до субстанцій стихійних і велич-
них. Це був вияв духовного аристократизму, глобального культурного 
світовідчуття, дар особливої організації поетичної матерії, що дається 
Поетові з вищих сфер і належить до природної складової стилю життя і 
способу власної інтерпретації чи відчуття, переживання світу [5].

Семантичну місткість слова, особливо поетичного, не завжди усві-
домлює читач, сприймаючи її інтуїтивно. Словом так гнучко модифі-
куються всілякі відтінки переносного значення, що воно здається без-
межним у своїх можливостях. Зберігаючи основне значення, лексема 
майже в кожному разі вживання постає в новому, особливому, відмінно-
му значенні, набуваючи в контексті різних смислових відтінків. Таким 
плавним перетіканням сенсів і характеризується динамічна взаємодія 
асоціативної пари слово – невимовне. Принагідно зазначимо, що ця між-
образна взаємодія з’явилася  ще у творчості романтиків:

Як невимовне віршами не скажеш, 
чи не німою зробиться душа  [12, 31].
А спомин – це таке щось неповторне, 
таке щось невимовне і сумне,
що коли він крилом своїм огорне,
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то це уже ніколи не мине  [12, 396].  
Усе святе, усе неповториме, 
усе чекає невимовних слів...  [12, 390]. 
Стихії смутку і любові.
Великий сон душі, не втілений у слові.
Гіркий міраж ілюзій і оман.
Силуети лицарів крізь туман...   [12, 535]. 
Ліна Костенко, актуалізуючи паралель „слово – світло“ (тобто одну 

із граней культурологеми ЛОГОС), творить оказіональний образний бі-
ном „слово – сонце“. Перед нами постають довершені й глибоко філо-
софські міні-дискурси, осердям яких виступають тропеїстичні комплек-
си: слова як сонце, в слові стільки сонця:

Підклавши руки під голову, 
до ранку дивлюся в склепіння своєї душі.
Там сходить сонце, слово і люди.
І світить сонце оком загадковим.
Ще слів нема. Поезія вже є  [12, 28].
Світали ночі, вечоріли дні.
Не раз хитнула доля терезами.
Слова як сонце сходили в мені.
Несказане лишилось несказанним  [12, 14].
Що ви ськали у слові?
В слові ж тільки сонця  [12, 158]. 
Прикро, але навіть найновіші словники не фіксують такої диферен-

ційної семи лексеми „слово“, як характерна ознака народу, його рідна 
мова. Що це? Прикрий недогляд, недбалість укладачів чи свідоме не-
хтування комусь „на користь чи в догоду“. Таку позицію важко зрозу-
міти ще й тому, що в більшості випадків оказіонального слововживання 
ця сема домінує. Є вона стрижневою й у Л. Костенко. У багатьох її ві-
ршах утверджується думка про особливу роль слова в духовному житті 
суспільства, адже в умовах бездержавності воно було чи не єдиним обе-
регом нації, історичної пам’яті народу. Серед таких поезій – „Страшні 
слова, коли вони мовчать“, „Вирлооке сонце“, „Альтернатива бари-
кад“, „Літо 1963 року“, „Заворожи мені, волхве!“, „Поезія згубила 
камертон“, „Великі поети не вміють писати віршів“ та ін. Свідомий 
вибір нелегкої долі, рідною сестрою якої є поезія, а „правда людська“ 
– матір’ю, увиразнює думку про те, що справжній поет завжди поділяє 
долю свого народу [Докл. про це див: 3]. Правда – необхідна умова іс-
нування мистецтва, запорука його нетлінності та життя у віках. Якщо 
в поезії „із правдою розлучені слова“, то „відходять вірші в майбут-
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нє порожнем“ . Бути поетом у тоталітарній країні нелегко, особливо 
коли усвідомлюєш своє призначення – „Я лиш інструмент, в якому 
плачуть сни мого народу  (справді дивовижна паралель: слово – засіб 
національного самовираження, духовної ідентифікації етносу через ін-
дивідуальну світосприймальну призму).

Трактування архетипу слова у віршах Ліни Костенко зумовлене умо-
вами розвитку українського народу, в історії якого національна мова 
була позбавлена державного права на існування. У цій ситуації, зазначає 
Г. Жуковська, слово стає зброєю, одвічне прагнення до самостійності 
супроводжується прагненням побудови держави духовної. Слову в цій 
боротьбі відводиться роль духовного меча [8, 74]. Так, Ліна Костенко 
актуалізує, услід за Лесею Українкою, сему „слово – зброя“ (про що вже 
йшлося ). У поемі „Зоряний інтеграл“, яка довгий час не могла проби-
тися до читача, Ліна Костенко, аналізуючи мовну ситуацію, з глибоким 
сумом зазначає:

Все називається Україною – 
Універмаг, ресторан, фабрика...
І тільки мова чужа у власному домі
...а де ж те Слово, що його Тарас
коло людей поставив на сторожі  [12, 156].
Сильно і сміливо звучать рядки гнівної сатири на тогочасне тоталі-

тарне суспільство, у якому продовжувалося вікове нищення української 
державності, культури і мови. За Ліною Костенко, на сторожі україн-
ської культури та духовності завжди стояло Шевченкове слово. Воно 
утримувало нас над безоднею національного небуття і повільно почало 
відводити від її краю. Адже доки живе мова в устах народу, доти живий 
народ. У предковічних мовних ресурсах народу сконденсований вну-
трішній світ  багатьох поколінь. Тут увиразнюється сема „духовність“, 
якої також не знайдемо в жодному словнику.

Епіграфом до вірша „Біль єдиної зброї“ Ліна Костенко взяла відомі 
слова Лесі Українки: „Слово, моя ти єдиная зброє, ми не повинні за-
гинуть обоє“. Роздуми про долю „рідного краю“, що „зроду .... не мав 
нейтральних барв“, а лиш „червоне й чорне“, увінчуються думкою про 
те, що лише таке життя могло породити „густі смарагдові слова“, які

...росли із ґрунту, мов жита.
Добірним зерном колосилась мова.
Вона як хліб. Вона мені свята.
І кров’ю предків тяжко пурпурова  [12, 161].
Рідну мову Ліна Костенко ставить в один ряд з такими суттєвими 

явищами земного буття, як жито, хліб, кров предків, що знову ж таки 
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робить її характеристику концептуальною. Це „поле найдорожче“ топ-
тали і ганьбили протягом багатьох віків не тільки чужинці, але й „власні 
діти“:

Безсмертна мово! Ти смієшся гірко.
Ти ж в тій труні й не вмістишся, до речі.
Вони ж дурні, вони ж знімали мірку 
з твоїх принижень – 
                      не з твоєї величі!   [12, 161].
І хоч „доля слала чорні килими“, дух мови „не став приниженим і 

плюсклим“, не зміг його перемогти й шовінізм, „диявол, що клянеть-
ся богом“, але внаслідок багатовікового уярмленого становища „вона 
зжилася з тугою чаїною“. „Як часто лицемірив твій Парнас!“ – вигукує 
лірична героїня, вказуючи на те, що не всі митці були вірними до кінця 
рідному слову, не всі шукали у слові безцінні духовні скарби, осягали 
його сакральний вимір. Глибокою любов’ю і ніжністю пройняті останні 
рядки вірша, уповільнений поетичний ритм яких, яскраві епітети, поєд-
нані з повторюваним присвійним займенником, створюють надзвичай-
но місткий і глибоко філософський і до щему зворушливий образ рідної 
землі:

Шматок землі, ти звешся Україною.
Ти був до нас. Ти будеш після нас.
Мій предковічний, 
мій умитий росами,
космічний, вічний,
зоряний, барвінковий...
Коли ти навіть звався – Малоросія, 
твоя поетеса була Українкою!   [12, 162].
Цікаво, що Ліна Костенко, вербалізуючи концепт „мова – слово“ у 

межах досліджуваного лексико-семантичного поля, не запроваджує 
формальних новацій, не здійснює надмірного абстрагування лексем. 
Поряд зі згаданими чуттєвими денотатами  поетка вибудовує ще й ін-
ший, вищий рівень одухотворених людською емотивністю реалій:

Віддайте мені сад і зірку вечорову.
І в полі сіяча, і вдячну щедрість нив.
Віддайте мені все. Віддайте мені мову, 
якою мій народ мене благословив   [12, 537]. 
Ліна Костенко добре розуміє, що мові належить особлива роль у ви-

хованні національної самосвідомості. Мова – це феномен, у якому гене-
тично записані історія і культура народу, відтворені всі тонкощі сприй-
няття людьми довколишнього світу. Через ставлення до мови виявляєть-
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ся становлення духовної культури її носія, його минулого і майбутнього. 
Народ, який творить своєю мовою, думає про майбутнє своєї нації. На-
род, який зрікається свого основного духовного коду, приречений на іс-
торичне небуття. І в останніх за часом написання віршах Ліни Костенко 
ця тривога звучить усе голосніше. 

Ні честі, ні мови, ні згоди,
самі лише смутки і пні.
Коханий мій рідний народе, 
ти збудешся врешті чи ні?!  [17, 35].
Багато поезій Ліни Костенко, зокрема „Цавет танем!“, „Плем’я тода“, 

„Іма Сумак“, сповнені протесту проти нищення окремих народів, що зазна-
ли утисків від колонізаторів та завойовників, але насамперед вони спрямо-
вані проти тих, хто призвів до духовної руйнації українців, хто хитромудри-
ми політичними інсинуаціями провадив їх до гуманітарної прірви.

Які слова страхітливі – дволикість, 
дворушництво, двозначність, двоєдушність! 
Двомовність – як роздвоєне жало.
Віки духовної руйнації.
Змія вжалила серце нації  [12, 549].
Емоційно чутлива до тривог сучасності, поетеса усвідомлює високе 

завдання слова та  його відповідальність за збереження духовного ко-
ріння, чищення історичних і культурних джерел народу. Ліна Костенко 
переконана, якщо „в початках сотворіння світу було Слово“, то й „в по-
чатках сотворіння нації теж повинне бути Слово“ [15, 26].  

Слово для Ліни Костенко – це також самозреченість, саможертов-
ність, праця на межі душевної напруги. Характер авторського світо-
сприйняття, прояв особистості  часто набуває форми крилатих висловів. 
Афоризми про слово як атрибут поезії посилюють сприйняття мікро-
образів, символів, уводячи читача в неповторний світ високої авторської 
естетики вислову [9, 20 – 22]. У „Берестечку” часто можемо побачити 
суцільний ланцюг афоризмів, категоричних висловлювань, авторських 
максим, які претендують на роль загальнолюдських:

Бо лиш народи, явлені у Слові, 
достойно  жити можуть на землі    [13, 94].
А наше слово дожило до смерті,
але для світу й досі ще не є  [13, 119].
ТА ПРИЙДЕ ЧАС, ЯК ПЕРЕД БОГОМ СВІДЧУ, 
ще буде Слово, більше за слова.
Але чи й справді ми німі для світу, 
чи, може, трохи світ недочува?  [13, 120].
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Блискучі філософські та культурологічні рефлексії, у яких бачимо 
глибинне осмислення слова, мови, писемності як духовних феноменів, 
лаконізовані у віртуозних афористичних комплексах у поемі-баладі 
„Скіфська одіссея“.

Бо тільки Слово – пам’яті спасенність.
Живий народ, що мав своє письмо! [12, 440].
Які були тут мови і наріччя?
В яких садах співалось солов’ям?  [12, 441].
Душа тисячоліть шукає себе в слові  [12, 442]. 
В українській культурі слово набуло архетипних функцій символу 

духу нації і батьківщини. Мова як особливо форма історичної пам’яті 
стала національним засобом збереження і передачі соціокультурної 
інформації, етнічної самобутності. Тому однією з іпостасей україн-
ської ідеї є її мовно-художнє буття. Як своєрідний синтез, носій усьо-
го національного вона фокусує ментальність народу. За висловленням 
Ю.Мушкетика, без мови не формується національне мислення, не роз-
вивається почуття національної гідності, не твориться національна ду-
ховна аура, не розвивається наука і культура, тобто нема повнокровного 
народу, а є просто люди – робоча сила   [21, 3]. 

Віддайте мені все. Віддайте мені мову, 
якою мій народ мене благословив   [12, 537].  
Це лиш слова. Зате вони безсмертні.
Вгамуйте лють. Їх куля не бере  [12, 165]. 
Я скучила за дивним зойком слова.
Мого народу гілочка тернова    [12, 17].
Зневажені тут мова і народ, 
який міщан століттями годує  [12, 550].
Не любить слово стимулів плечистих, 
бо п’є натхнення тільки з рік пречистих.
Народ шукає в геніях себе  [12, 551].
Утвердження рідного слова для Ліни Костенко стало справою всього 

її життя, тому так проникливо й актуально, незважаючи на час написан-
ня, звучать її афористичні рядки (максими, сентенції, парадокси). 

Отже, у поетичній творчості Ліни Костенко бачимо збагачення й роз-
виток розлогого  семантичного поля  лексем  слово - мова. Прикметно, 
що українська поетка акцентувала духовно-онтологічні і сакральні гли-
бини їхньої семантики тоді, коли ще панувало верховне табу на думан-
ня, а ідеологічні критерії та підходи володіли „монополією на істину”. 
Однак є закономірності соціально-культурного розвитку всезагального 
характеру, є закони поступу націй і людства, не підвладні вождям і ре-
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жимам. Саме під їхнім впливом слово було поставлено в центрі духо-
вних пошуків літератури. І не тільки української. Ліна Костенко спо-
вна потвердила це і своїм життям, і своєю поетичною практикою. Вона 
не перестає „боліти болем слова нашого“ і сьогодні, стверджуючи, що 
„література – це високовольтна лінія духу“ [26, 4], а СЛОВО у час мо-
ральної розхристаності і зведеного в ранг ідеології цинізму таки  зможе 
захистити ледь жевріючу гуманітарну ауру нації. 
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display of an internal I, by the form of involvement to the folk and humanity, character 
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ОСОБЛИВОСТІ БІБЛІОНІМІВ ПОЕЗІЙ ІВАНА ФРАНКА

У розвідці проаналізовано особливості франкових бібліонімів з погляду 
їх форми, структури, джерел й мотивів. Доведено, що за формою бібліоніми 
графічні й матеріально виражені, за структурою – це речення різної будови, 
джерела – українська мова та поодиноко – запозичення з інших мов, мотив на-
зивання поетичних творів пов’язаний з їх лейтмотивом.

Ключові слова: бібліонім, джерело, структура, мотив, онімізація, трансо-
німізація, апелятив.

Поезія Івана Франка глибока й довершена, а його слово загартоване 
соціальною боротьбою в Галичині останньої чверті ХІХ століття, тра-
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гічним життям народу, його незламною силою, мудрістю, природним 
розумом, ударом надскладної та злющої долі, вогненною кров’ю поето-
вого серця; надією на зміни економічних законів суспільства; вірою у 
свободу, у краще майбутнє, у відкриття всіх обріїв, у перемогу рево-
люційно-демократичної ідеї. Його слово – це розповідь про внутрішній 
стан людини, стан душі поета, якому все болить: нестерпні умови праці, 
трагічне життя людей села й міста, інтелігенції, за якою пішли б інші 
верстви населення шляхом поступу до волі, до прийдешнього добро-
буту. Удари життя не ламають ні поета, ні його ліричного героя, ні його 
віри, навпаки, стверджують його слово. Митець виплеканим словом, 
сповненим національного колориту, полонить нас, дослідників і чита-
чів. Так, саме Іван Франко «… помножив духовні скарби свого народу 
й підніс його до вершин світової величі» [2, 31]. Тож такими творами 
захоплюються: читають і вивчають. Мову художніх творів І.Франка до-
сліджували І.Ковалик, Л.Лисиченко, Т.Панько, Я.Януш, О.Сербенська, 
Я.Закревська, та ін. Своєю мовною практикою письменник збагачував 
українську літературну мову. Можливості мови І.Франко широко вико-
ристав у своїх поетичних творах. Він сміливо вводив у лірику науково-
філософську, публіцистичну термінологію, прозаїзми, професіоналізми 
[2, 169]. Заслуговує на увагу й така група лексики, як власні назви, що 
нероздільно пов’язані з іншими групами лексики та з твором у цілому: 
Вони є складниками художнього стилю письменника, поетичного зокре-
ма, і потребують дослідження.

Українськими власними назвами цікавився й досліджував їх 
І.Франко, який залишив нам три студії з ономастики [4], в одній з яких 
пише, що власні назви «… здавна признані немаловажним матеріялом 
як для фільольога для пізнання самої структури язика, так і для історика 
та етнолога» [4, 11].  Письменник, звичайно, знав закономірності влас-
них назв (джерела, походження, мотиви номінації, способи й механізм 
творення). «Франко – ономаст», – пише Ярослав Рудницький [4, 7-8], 
що дає підстави думати про особливу увагу «багатобічного Івана Фран-
ка» (повістяра, поета, драматурга, літературного критика, перекладача, 
редактора, науковця, ономаста) до створення й уживання онімів у влас-
них творах. Це й стало одним із чинників вибору теми нашої розвідки, 
об’єктом якої є поезії Івана Франка, генія українського народу; пред-
метом обрали лише одну з ономастичних груп – бібліоніми як початкові 
репрезентанти, орієнтири читача в просторі текстів інших авторів.

Бібліоніми впливають на сприйняття й розуміння тексту, наповню-
ють твір певними асоціаціями, самі проймаються текстовими особли-
востями й найважливіше – вони є одним із мовних засобів, що беруть 
участь у створенні ідіостилю поета чи прозаїка. 
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Мета розвідки – встановити особливості франківських бібліонімів, 
яка передбачає розв’язання завдань: з’ясувати види бібліонімів за фор-
мою їх вираження, структуру й мотиви називання поезій. 

За формою матеріального/нематеріального вираження бібліоніми 
поезій І.Франка є графічними та звуковими (вербальними). Графічні за-
соби вираження бібліоніма майже системно – у збірках «Зів’яле листя», 
«З вершин і низин», «Із днів журби», рідко – у збірках «Мій Ізмарагд» і 
«Semper tiro». Із графічних знаків використовуються три зірочки (***), 
літерний знак (N.N) і арабські цифри (1-40). Три зірочки – це вже низка 
однорідних одиниць, що відокремлює одну поезію від іншої. Арабські 
цифри відокремлюють поезії циклу «Гадки на межі» (збірки «З вершин 
і низин») та поезії «Строфи» (збірки «Мій Ізмарагд»), де використано 
для відокремлення від цифри 1 до 40 включно. Поодиноко застосовано і 
літерні знаки N.N, і зірочки одночасно (***) за таким порядком: спочат-
ку ряд зірочок, потім літерні знаки; зірочки й у цьому випадку відокрем-
люють одну поезію від іншої, а N.N служить бібліонімом. На нашу дум-
ку, автор використовує його у випадку небажання називати ім’я особи, 
до якої звертається або  це негативний типовий образ, про що пише і сам 
автор.  Відсутність словесно вираженого заголовка, як правило, вказує 
на родову специфіку лірики. Нам уявляється, що вербальний заголовок 
у поезій І.Франка буває відсутній і через його повтор першим рядком 
поезії або авторський бібліонім відсутній через тісний ідейно-тематич-
ний зв’язок з текстами й бібліонімом циклу збірок поезій.

За своєю структурою бібліоніми здебільшого однокомпонентні 
(«Встань», «Журавлі», «Ідеалісти», «Товаришам», «Беркут» та ін.), 
двокомпонентні («Скорбні пісні», «Нічні думи», «Думи пролетарія», 
«Профілі і маски», «Рідне село» та ін.) і поодиноко – багатокомпонентні 
(більше двох слів: «Завжди те саме», «Пам’ятай, що живеш» та ін.). У 
науковій літературі думка про статус однокомпонентних бібліонімів типу 
«Ідилія», двокомпонентних типу «Пісня і праця» або «Моя любов» вирі-
шується неоднозначно: одні мовознавці вважають, що однокомпонентні 
структури є окремими словами; двокомпонентні – словосполученнями 
або сполученнями слів; інші констатують, що бібліоніми не можуть бути 
ні окремими словами, ні словосполученнями, ні реченнями, бо вони не 
тотожні їм, «а співвідносяться з такими частинами тексту, як вступ, 
основна частина, висновок» [1, 162]. Автор цієї теоретичної тези вису-
ває й вагомий аргумент. Незважаючи на все це, як нам здається, все ж 
таки бібліоніми, зокрема й поезій, мають статус речення, бо має всі його 
основні ознаки (предикативність, модальність, інтонаційну завершеність, 
відносну смислову завершеність, граматичну суцільність). Такі бібліоні-
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ми є односкладними («Поет», «Ідилія» та ін) або двоскладними («Чим 
пісня жива?»), простими поширеними («Рідне село») або непоширеними 
(«Україна»), повними («Не надійся нічого») або неповними односклад-
ними («Замість пролога»), неповними двоскладними реченнями («Ужас 
на Русі»), поодиноко – складними реченнями («Пам’ятай, що живеш»). 
Односкладні превалюють над двоскладними реченнями, неповні – над 
повними, що вважаємо специфікою бібліонімів І. Франка. 

Реченнєва структура моделюється з власних і апелятивних назв. 
Власними назвами як компонентами реченнєвої структури є трансоні-
мізовані антропоніми та топоніми. Серед таких антропонімів, що зазна-
ють трансонімізації, найбільш задіяні власні імена реальних осіб, напр.: 
бібліонім «Олі» – Оля – дружина І.Франка; прізвища реальних осіб, 
напр.: «Котляревський» –  автор репрезентує того, хто вперше «україн-
ським словом розпочав співати»; «Корженкові» – Корженко – друг авто-
ра: «Друже сердечний мій, Ходімо разом!» –  звертається в однойменній 
поезії автор; імені та прізвища реальних осіб, напр.: «Гриць Турчин» 
–  Гриць Турчин – герой однойменного вірша про рекрутське життя; 
«Максим Цюник» – Максим Цюник – робітник, який загинув у штольні 
в Бориславі; «Іван Вишенський» –  в одній із кращих своїх поем репре-
зентує постать видатного українського полеміста ХVІ – початку ХVІІ 
століття Івана Вишенського. Поодиноко використовує трансономатизо-
вані імена, імена біблійних осіб: «Мойсей» – біблійний пророк, іменем 
якого Великий Каменяр назвав одну зі своїх поем. Поодиноко у функції 
бібліонімів уживаються трансономатизовані топоніми («Україна», «До 
Бразилії»). Мотивом називання поезії власною назвою може бути посвя-
та поезії особі, Батьківщині, відповідь на якісь дії певній особі.

Однокомпонентні структури, що реалізуються трансономатизовани-
ми власними назвами, уживаються і як дво- чи багатокомпонентні біблі-
оніми, сполучаючись з онімізованими апелятивами, наприклад: «Абу-
Касимові капці», «Бідний Генріх», «Коваль Бассім», «Пригоди Дон-
Кіхота», «Святий Валентій», «Смерть Каїна» та ін. Апелятиви власне 
українського походження сполучаються з власними іменами іншомов-
ного походження: «Абу-Касимові капці» – мотивом називання: східний 
сюжет, а дійсність схожа на галицьку: деспотизм, беззаконня, здирства 
в Австро-Угорській імперії. Тому й бібліонім складається з арабсько-
го «абу» та українського розмовно-побутового імені Касим і апелятива 
«капці» –  вид взуття. «Коваль Бассім» – апелятив «коваль» українського 
походження, Бассім – іншомовного; через призму Бассіма, коваля, ге-
ній духу народного викривав пороки тогочасного суспільства. «Бідний 
Генріх» –  український прикметник бідний і ім’я Генріх, запозичене з ні-
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мецької мови; поема «Бідний Генріх» – вільна переробка старонімецько-
го твору дер Ауе [2, 182]. Бідний матеріально – багатий духовно; чисте 
кохання, подружня вірність звеличує його.  Якщо до складу бібліонімів 
входить власна назва, вона співвідноситься з тим, що називає.

Найбільша криниця, звідки І.Франко брав будівельний матеріал для 
бібліонімів, – це апелятиви й передусім – літературознавчі терміни:

«Веснянки»: мотив називання - поезії, написані як хорові народно-
обрядові пісні, у яких оспівується пробудження природи, кохання, надії 
на врожай і т.ін.  «Гімн»: мотив називання - гімн, або це схвальна пісня, 
поет схвалює дії утверджувача свободи, правди, борця за щастя і свобо-
ду працюючих.  «Ідилія» – вірш із циклу «EXCELSIOR». Мотив: вірш 
має форму буколічної поезії – буколік. «Поезія» – вірш із циклу «Про-
філі і маски». Мотив: роль поезії в житті людини, про що говорять хоча 
б такі рядки: «І вбогі жили б ми, понурі, як хмари, Якби не поезії дивнії 
чари». «Поет» –  поет, у перекладі з грецької мови означає «творець, 
письменник». Мотив: у віршах циклу автор висловлює погляд на поезію 
поета, на його завдання служити народові, правді, палити неправду, зло, 
ненависть. «Притчі»:  мотив – дійсно представлені притчі – поезії, на-
писані у формі літературного твору алегорично-повчального характеру, 
який змістом близький до байки. «Замість пролога» – пролог у перекла-
ді з грецької означає передмова, автор уважає, що вірш «Замість про-
лога» є передмовою, вступом до його збірки «З вершин і низин». Мотив: 
збірка перейнята передчуттям революційного оновлення світу, тож їй і 
бути замість пролога. «Сонети» – «сонет» латинського походження, так 
називаються поезії, написані у формі 14-тирядкового ліричного вірша, 
що і послужило мотивом називання таких же чотирнадцятирядкових 
поезій І.Франка «Тріолет». Тріолет у перекладі з французької означає 
тип вірша, який складається з трьох строф, у кожній з яких вісім рядків 
й тільки їй властиве римування, що і є мотивом називання франкової 
поезії. «Строфи» –  строфа в перекладі з грецької означає у віршуванні 
ритмічно завершену частину твору не більше за 14 рядків. У Франка 
поезії –  з 4-х, 3-х ритмічно завершених рядків, що і стало мотивом но-
мінації бібліоніма. «Легенди» – цикл, у якому зібрані легенди; легенда 
–латинського походження, уживається в 4-х значеннях. У поета це ви-
гадка: те, що здається неймовірним. 

Бібліоніми відтермінологічного походження можуть вживатися з 
власними назвами: «Дума про Наума Безумовича»; власна назва є ока-
зіоналізмом: Насправді йдеться про Івана Наумовича, продажного га-
лицького політикана, негативний образ якого й визначив мотив транс-
формації реального імені та прізвища. Аналогічний мотив створення 
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бібліоніма «Дума про Маледикта Плосколоба» –  це Венедикт Площан-
ський, редактор «Слова». 

Апелятиви, колишні терміни, сполучаючись з іншими загальними 
назвами, так само утворюють бібліоніми. Значення загальної назви оби-
рається залежно від лейтмотиву поезії, напр.: «Притча про життя», 
«Притча про красу», «Притча про нерозум», «Думи пролетарія», «Піс-
ня будущини» – називається об’єкт, навколо якого розгортаються дії. 
Склад колишнього терміна поширюється характеристичним компонен-
том, вибір якого залежить від лейтмотиву твору, напр.: «Скорботні піс-
ні», «Сучасна приказка», «Нові співомовки», «Вільні сонети» й ін. Рідко 
використовує І.Франко терміни інших галузей, він уживає їх в бібліоні-
мах так само у сполученні з характеристичним компонентом: «Мемо-
рандум будяків» –меморандум будяків; меморандум – слово латинсько-
го походження в перекладі українською мовою означає те, про що слід 
пам’ятати; будяки – колючі трав’янисті рослини – бур’яни. У вірші – це 
документ, у якому викладаються погляди визискувачів – будяків. «Звіря-
чий парламент» – парламент, слово французького походження, у пере-
кладі українською означає говорити; у байці – це найменування найви-
щої Австро-Угорської монархії. «Панські жарти» –  у поемі це галицьке 
село кінця 40-х років ХІХ ст. Пан не допускав думки про те, що його 
підлеглі можуть бути вільними й глумиться над їхньою гідністю, звід-
ки й назва твору. «Рідне село» – образ-символ галицького села та його 
мешканців, – звідси й мотив називання поезії. Село й селяни хвилювали 
митця. Все це сприяло появі циклу поезій «По селах», де зображено ти-
пове в матеріальному й духовному бутті села [2, 174].

Джерелом бібліонімів франкових поезій були й апелятиви декількох 
інших лексико-тематичних груп: Насамперед – це назви осіб за якоюсь 
ознакою, напр.: «Декадент» – слово французького походження – «deka 
dent» –  занепадницький. Мотив: аргументована відповідь тим, хто зви-
нувачував поета в декадентстві, хто критикував збірку «Зів’яле листя». 
«Каменярі» – каменяр – робітник, який добуває або обтісує каміння, 
труд його надзвичайно важкий. «Керманич» – керманич – той, хто пра-
вить кермом або вождь; у поезії – поетичний образ відважних трудівни-
ків – карпатських лісорубів і плотогонів, що дає  ґрунт для утворення 
бібліоніма. «Сідоглавому» –  Ю.Романчукові і йому подібним псевдопа-
тріотам, любителям багатства І.Франко дав відповідь на звинувачення в 
антипатріотизмі. «Ідеалісти» – ідеалісти – ті, що схильні до ідеалізації 
дійсності; у тексті вірша І.Франко зображує філософів-ідеалістів та їх-
ніх прихильників – так і народився бібліонім «Ідеалісти». «Товаришам» 
– товариші – ідейно зв’язані, які разом беруть участь у спільній справі, 
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боротьбі, однодумці; У І.Франка – образи пролетарів, свідомих, мужніх 
борців за новий лад.  «Наймит» – наймит – той, кого віддали на робо-
ту до власника; у поезії наймит – алегоричний образ трудового народу, 
який жив під гнітом визискувачів, у нестерпних умовах працював до 
скону, – звідси й мотив називання поезії. «Ботокуди» –  ботокуди – ті, 
хто верховодить; у поезії – галицькі верховоди, які боролися за поса-
ди; трудовий народ вважали неробами, «лінтюхами», «сірим бидлом», 
– звідси й мотив називання поеми. «Співакові» – співак у І.Франка – це 
той, хто прославляє, оспівує у своїх поезіях когось або щось, у поезії ав-
тор роздумує про роль поета, а також і поезії в суспільному житті; готов-
ність поета чесно працювати для народу, віддати йому всі сили, –звідси 
й мотив називання твору. «Конкістадори» –  конкістадори – запозичене 
з іспанської мови, у перекладі українською означає завойовники.

Для бібліонімів використовувались також назви дій і процесів: «Спо-
мини» – відтворювання в пам’яті певних обставин, образів; у поезії 
І.Франко зображує нестерпне життя західноукраїнського селянина, у 
якого «хлопська» хата, а у багатія – панський двір, вікно «з широким 
поглядом скляним», де живуть поміщики-дідичі – «цивілізації тривкий 
опліт», – звідки й назва циклу поезій. «Похорон» – похорон – обряд про-
водів і поховання тіла померлого; у поезії – це суд над зрадництвом, від-
ступництвом, викриття псевдогероїв, псевдовождів, правлячої верхівки, 
яка приймала народ за «робочу худобу». У поемі –  гімн справедливості 
і бій авантюристам, –  звідси й назва твору. «Поклони» – поклони – на-
хилення голови або верхньої частини тулуба на знак вітання, подяки, 
поваги; у поета – це виступ з критикою, як зазначав сам І.Франко, «ко-
лінопереклонної, поклонобійної та черствосердої» моралі; він засуджує 
нещиру корисливу псевдолюбов, – звідси й мотив називання циклу. «На 
суді» – суд – розгляд чиєї-небудь провини; у поезії поет викриває екс-
плуататорський світ, розвінчує буржуазний спосіб життя, несправедли-
вий цісарський суд, – звідси мотив назви вірша.

Криницею бібліонімів була для митця лексико-тематична група 
«Птахи»: «Журавлі» – журавлі – великі перелітні птахи з довгими нога-
ми і прямим гострим дзьобом; у поезії – образи незвичайної виразності 
– галицькі селяни, що шукають кращого життя, – звідси й назва вірша. 
«Беркут» – беркут – великий хижий птах з породи орлів; у поезії бер-
кут – алегоричний образ царя-ката, який несе страх і смерть, тривогу й 
зло, – звідси й назва вірша.

Із лексико-тематичної групи «Комахи» використано один вид комах 
– оси. «Оси» – у поезії викриває і засуджує потворні явища тогочасного 
життя, для чого використовує всі мовні засоби сатирично-гумористичної 



382

розповіді й дошкуляє, як оси жалом, сарказмом, пародіюванням моралі 
рабської покори, пристосовництва, лицемірної брехні, – звідси й назва.

Онімізований апелятив, що виконує функцію бібліоніма, обтяжуєть-
ся характеристичним компонентом: 

Апелятивом-іменником, що виражає ознаку апелятива: «Гадки на 
межі» – роздуми поета над тим, що приводить до людської трагедії, – 
звідси й назва циклу поезій. «Товаришам із тюрми» – заклик рвати пута, 
боротися за новий суспільний лад, за «вільну працю і вільну любов»; 
тюрмою він називає Австро-Угорську імперію, – звідси і назва вірша. 
«Картка любові» – припускаємо, що слово картка поет ужив зі значен-
ням «сторінка книжки або зошита», думки поета про особисте щастя і 
коханої, – звідси й назва. «Думи пролетарія» – думи вжито в значенні 
думки, що з’являються в результаті міркування; у циклі поезій зобра-
жено пролетарів-борців, мета яких – повалити ненависний світ; розду-
ми відбуваються з етичних, політичних і філософських питань. «Із днів 
журби» –– особисті переживання поета, викликані перевтомою від світ-
ської і клерикальної реакції, – звідси й назва збірки.

• Прикметником як характеристичним елементом: «Нічні думи» – 
І.Франко ніколи не перестає вірити в кращі дні, щасливіші від сучасних 
йому; глибокі переживання за долю народу, свій обов’язок перед ним, 
згадки про підступність ворогів не давали поету спокою, – звідси й на-
зва. «Зів’яле листя» – зів’яле листя – як зелене листя втрачає зелений 
колір, в’яне, так пригасає кохання в серці ліричного героя, – звідси й 
назва збірки поезій, у яких відбилися настрої поета в час їх написання. 

• Числівником: «Перший жмуток», «Другий жмуток», «Третій 
жмуток» – жмуток уживається у значенні невелика в’язка віршів, які 
відрізняються дещо лейтмотивом, передусім – це різний душевний стан 
героя, його переживання, викликані горем, тугою, самотністю, – звідки 
й три бібліоніми. 

• Займенником у сполученні з іменником. «Мій Ізмарагд» – Ізмараг-
дами називалися у давньоруській літературі збірники статей, повчань, 
притч, оригінальних і перекладних, з яких І.Франко брав матеріал для 
роздумів, створював високо поетичні трансформації, тому й назвав збір-
ку «Мій Ізмарагд», – тобто власна збірка, його власне творіння. «Моєму 
читачеві» – його читач – той, хто розуміє його поезію, кого вона глибоко 
зачіпає, хто є духовно багатою особистістю.

Поодиноко залучає поет як будівельний матеріал слова, що означа-
ють дію. Таким бібліонімом є «Не мовчи» – у тексті закликає поет мо-
лодь до боротьби зі соціальним злом, неправдою, породженим тогочас-
ним суспільним ладом, – звідси й назва вірша.
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Субстантивовані слова, а потім онімізовані, рідко, але також беруть 
участь як будівельний матеріал для бібліоніма «Давне й нове» – у збірку 
«Мій Ізмарагд», крім нових поезій, митець долучив і ті, що були на-
писані раніше, – звідси й назва бібліоніма. «Знайомим і незнайомим» 
– ад’єктивовані, потім субстантивовані, а потім онімізовані слова, які 
й служать назвою циклу; філософи-ідеалісти і їх ідеалістичні системи 
розсиплються «під сонцем дійсної науки», – тож про це мають знати 
знайомі й незнайомі, всі носії ідеалізму та його систем, – звідси й назва 
циклу поезій.

Одним із джерел походження бібліонімів (хоча й поодиноко) у поета 
є фразеологічні одиниці, запозичені з латинської й старослов’янської 
мов. Лат. «Vivere memento» – укр. «Пам’ятай, що живеш»; у поезії ми-
тець висловлює готовність письменника чесно служити народові, – звід-
си й назва поетичного твору. Лат. «Semper tiro» – укр. «Поет – завжди 
учень» – справжній митець слова завжди вчиться, збагачується новими 
знаннями, –  звідси й назва поезій. Лат. «Semper idemi» –  укр. «Завжди 
те саме»; у поезії автор гнівно засуджує несправедливий світ, закликає 
«робочі руки» йти «боєм проти зла», проти «брехні й тьми» й буде пе-
ремога, – звідки й назва вірша. Старослов’янський «Глас вопіющаго во 
пустыни» – укр. «Голос волаючого в пустелі» –  вислів походить з Біблії 
– значення «даремний заклик до кого-небудь, залишений без уваги, без 
відповіді, а також одинокий виступ, не підтриманий ніким» [3, 66]; у 
поезії титан праці визначає завдання поета – служити людям, хоча над-
важке, інколи безуспішне: «Де станеш ти, ніхто не схоче стати». Поет 
не бачить ліричного героя, але чує його, проймається його порадами й 
готовий їх прийняти й бути провідником духовним.

Отже, про джерела бібліонімів можна сказати словами І.Франка:  «…
теми черпані з різних джерел, домашніх і чужих, східних і західних…» 
[5, 29]. Структура бібліоніма формується за моделями гнучкого типу: 
«один компонент», «два компоненти», «багато компонентів». Мотив но-
мінації залежить від лейтмотиву поетичного твору. Тож і джерела, і на-
явність чи відсутність окремих структур і лейтмотиви текстів –  все це 
свідчить про особливості франкових бібліонімів. 
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In this work Franko’s biblionims are analyzed from the point of their form, 
structure, sources and motives. It is proved, that biblionims are graphic by the form 
and pecuniary expressed, by the structure – are sentences of different constitution, 
sources – Ukrainian language and rarely – loans from other languages, motive of 
nomination poetic works is connected with their leitmotif.

Key words: biblionim, source, structure, motive, nomination, transnomination, 
appellative.
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ІІІ. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ 
МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

 УДК 8314513                                                      Лариса Варзацька (Київ) 

МЕТОД УКРУПНЕНИХ ДИДАКТИЧНИХ ОДИНИЦЬ
У  СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ 

МОВНОЇ ОСВІТИ

Стаття присвячена з’ясуванню сутності методу укрупнених дидактич-
них одиниць як визначального засобу структурування навчального матеріалу з 
української мови і мовлення в старших класах та висвітленню питання актуа-
лізації опорних умінь стосовно кожного з типів уроків у структурі навчально-
виховного процесу.

Ключові слова: суб’єктний досвід; розвиток оргдіяльнісних умінь у  
взаємозв’язку з когнітивними і креативними; метод проектів; комплексні впра-
ви; інтерактивні методи і форми; рефлексія; зорієнтованість пізнання на сис-
темні мовні зв’язки; узагальнені способи діяльності, метод укрупнених дидак-
тичних одиниць.

Особистісне переорієнтування загальноосвітньої школи зумовлене 
потребами демократизації суспільства в Україні. Для вирішення озна-
чених цілей особливо перспективним є синтез пріоритетних напрямків 
освітнього процесу –  особистісно зорієнтоване навчання, креативність, 
компетентність.

Особистісно зорієнтована мовна освіта програмує народження дум-
ки в процесі педагогічної співпраці, де учень стає на шлях свободи 
учіння, дослідного учіння, а педагог опановує способи розвивальної до-
помоги. Визначальним в організації дослідного учіння є розвиток само-
свідомості особистості, її саморегуляція. А лінгвістичний матеріал роз-
глядається не самостійним предметом пізнання, а засобом і умовою роз-
витку мислення, творчих здібностей учнів, формування комунікативної 
компетенції, виховання на засадах гуманізму, демократії, патріотизму.

Первинним стає організація мовленнєвої діяльності учнів ( І. Яки-
манська, Є. Бондаревська). Навчання рідної мови і мовлення здійсню-
ється як дослідження, експеримент (А.Хуторськой, І.Якиманська), а не 
як спосіб передачі педагогом готових знань, умінь, навичок. При цьому 
важливо акцентувати на дослідженні реальних об’єктів дійсності, а не 
на вивченні інформації про них (В. Сухомлинський). 

Виходячи із засад ноосферної освіти (В.Вернадський, Н.Маслова), 
важливо також досягнути у розвитку особистості оптимального співвід-
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ношення логічно-поняттєвого і асоціативно-образного мислення. З цією 
метою у змісті навчання інтегруємо два його компоненти:

1) емоційно-образний (словесна, художня творчість, ігрові  методи, 
інтерактивні форми, прийоми), що активізують інтуїцію, підсвідомість 
особистості як визначальний чинник її креативного розвитк (Г. Костюк, 
Л.Лісовський, В. Сухомлинський, А. Хуторськой);

2) та логіко-поняттєвий компонент, який ґрунтується на вченні В. Да-
видова, Б. Ельконіна, П. Ерднієва) про метод укрупнених дидактичних 
одиниць. Структурування навчального матеріалу на основі цього методу 
виявляє істотний розвивальний вплив на особистість учня. Рівень уза-
гальності сформованих знань визначає рівень проникнення в сутність 
мовного матеріалу та операційну структуру пізнавальної і мовленнєвої 
діяльності особистості.

Знання, таким чином, стають для школярів інструментом перетво-
рення не лише довкілля, а й власної особистості. У них формується 
здатність займати активну особистісну позицію під час здобуття нових 
знань, постійно аналізувати, осмислювати і перебудовувати власний до-
свід. Учні усвідомлюють, чого досягли на певній сходинці пізнання, у 
чому сутність здобутих нових знань; як виражають своє емоційне став-
лення до об’єкта навчання , будують оцінні судження, наскільки зба-
гатився їхній особистісний досвід творчої діяльності, якими перспек-
тивними способами, прийомами пізнавальної і мовленнєвої діяльності 
вони оволоділи.

У процесі такої рефлексивної діяльності особистість прогресує у 
своєму розвитку, оскільки нагромадження знань і навіть теоретичне 
мислення є неодмінною, проте недостатньою умовою для зміни діяль-
ності людини, тобто появи у неї психоутворень (Л. Гриценко).

Динаміку розвитку особистості можна подати схематично: 
досвід    →    рефлексія     →      розвиток цього досвіду
Мотиваційна включеність у діяльність досягається передусім мето-

дом проектів, оскільки використання його на уроці створює оптимальні 
умови для активності учня як співтворця навчально-виховного процесу 
на всіх його етапах (А. Хуторськой). 

На першому етапі учень у позаурочний час до вивчення нового ма-
теріалу вивчає певний об’єкт дійсності, знаходить і створює знання про 
нього, конструює суб’єктивні образи, одержує особистісний продукт 
(суб’єктний досвід).

 На другому етапі кожен учень має можливість зіставити власний 
освітній продукт із освітніми продуктами своїх однокласників та іс-
торико-культурними аналогами людства в певній галузі. З цією метою 
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учитель актуалізує здобутий дітьми  суб’єктний досвід через різні фор-
ми інтерактивного навчання (уявна екскурсія, огляд-конкурс творчих 
робіт, хвилинка ерудита, уявне засідання гуртка, проведення науково-
теоретичної конференції тощо). 

Третій етап є узагальнюваним, він дає змогу кожному учневі на 
основі даних зіставлень, проведених на попередньому етапі, створити 
сукупний освітній продукт виучуваного.  

Характерною ознакою методу проектів є наявність актуальної творчої 
чи дослідницької діяльності, для розв’язання якої необхідні інтегровані 
знання, що виводять учня за межі навчального предмета, допомагають 
установити особистісно значущі зв’язки з іншими освітніми галузями. В 
такій ситуації учень  сам може обирати опорні знання з різних предметів 
з максимальною орієнтацією на власний досвід, набутий як під впливом 
попереднього навчання, так і широкої взаємодії з довкіллям. 

Під час розв’язання пізнавальних, проблемних, творчих завдань на 
уроці створюється атмосфера інтелектуальних, моральних, естетичних 
переживань, зіткнення поглядів, позицій, наукових підходів до пошуку 
істини, завдяки чому досягається формування змістоутворюваних мо-
тивів учнів і вони стають спроможними включатися у цілевизначення, 
планування діяльності, висунення гіпотез, їх розв’язання, презентацію 
та захист кінцевих результатів, рефлексію. 

Сконструйована нами технологія особистісно зорієнтованої мовної 
освіти програмує опанування рідної мови через розв’язання мовлен-
нєвих завдань, зміст дослідного учіння представлено в ній двома під-
системами, а провідні способи розвивальної допомоги презентуються 
різними видами і формами інтерактивного навчання.

 Системотвірним компонентом організованого навчання на суб’єкт- 
суб’єктних стосунках є комплекси вправ. Їм притаманна сукупність та-
ких ознак:

– будуються на основі системи текстів, об’єднаних певною темою 
соціокультурної змістової лінії, з чітко вираженими їхніми соціокуль-
турними, дидактичними, розвивальними, виховними функціями, у яких 
виучувані мовні знання є типовими, найбільш вагомими для вираже-
ної думки, та органічно поєднуються з емоційно-образною діяльністю 
(ігровою, художньою, дослідницькою);

– своїм змістом спонукають учнів до словесної творчості й водночас 
націлюють на розв’язання лексичних, граматичних, правописних завдань;

– ґрунтуються на засадах методу укрупнених дидактичних одиниць;
–  їхня послідовність визначається сутністю опорних умінь, завдяки 

чому створюються оптимальні умови для опанування програмового ма-
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теріалу через порівняння, зіставлення, переконструювання, установлен-
ня міжпоняттєвих зв’язків та формування узагальнених способів пізна-
вальної та мовленнєвої діяльності.   

Структуруючи навчальний матеріал з української мови і мовлення, 
виходимо із здобутих наукових даних про дидактичні й розвивальні 
функції системних мовних зв’язків. Саме опора на взаємозв’язки мов-
них знань допомагає осмислити їхню сутність та закономірність функ-
ціонування у процесі спілкування. Без уміння установлювати органічні 
зв’язки між мовними поняттями (фонетичними, лексичними, граматич-
ними, словотворчими) знання виявляться формальними, оскільки вони 
не зможуть активізувати механізми мовлення. Дані аналізу системних 
мовних зв’язків дають можливість з’ясувати базисний компонент про-
грами – найважливіші опорні знання та вміння, які є фундаментом у 
процесі опанування багатьох інших знань.

Виділення опорних умінь – корінне питання методики. Воно ґрунтуєть-
ся на психологічному законі пізнання: міцне оволодіння кількома навичка-
ми, вміннями розвиває здатність до засвоєння однорідних (К. Ушинський). 
Саме опорні вміння дають можливість сформувати у дітей: 

1) узагальнені способи аналізу, систематизації мовних знань та ви-
користання їх для вираження думки;

2) узагальнені способи сприймання, відтворення, побудови та  вдо-
сконалення тексту.

Під час конструювання системи комплексних вправ виділяємо чотири 
типи опорних умінь з огляду на їхні дидактичні й розвивальні  функції.  

Системне використання опорних умінь є визначальним засобом 
структурування навчального матеріалу з мови й мовлення. Саме завдяки 
цьому методичному підходу створюються повноцінні умови для реалі-
зації одного з найперспективніших способів здобуття знань на основі 
узагальнених дій  (В.Давидов, Б. Ельконін, П.Ерднієв).

За такого способу структурування мовних та мовленнєвих знань учні 
одночасно оволодівають:

1) блоками взаємопов’язаних та зовні схожих знань (частини мови,  
часи дієслова, класифікація речень за інтонацією та метою висловлю-
вання, типи текстів);

2) блоками протилежних, співвідносних понять та явищ (наприклад, 
звук і буква, синоніми й антоніми, речення з однорідними присудками 
та складносурядне речення – без уживання терміна);

3) блоками часткових видових понять на основі загальних – родових  
(поняття про частини мови є базовим для засвоєння знань про зміню-
вання їх);
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4) блоками знань на основі міжрівнених мовних зв’язків (змінені 
слова, спільнокореневі слова, близькі за значенням слова).

Спочатку учні опановують певний загальний образ змісту, потім 
його складові частини. Мовні та мовленнєві поняття, таким чином, 
формуються як елемент цілісної сукупності, тому засвоюються кра-
ще, ніж коли б вони розглядалися окремо. Аналізуючи явища й факти 
у взаємозв’язках, школярі мають можливість знаходити в них спільне й 
відмінне, взаємоперетворювати поняття, переносити знання та способи 
діяльності у  змінені ситуації.  Особлива роль при цьому належить пере-
конструюванню.

Структурування навчального матеріалу методом укрупнених дидак-
тичних одиниць виходячи з ієрархії мовних знань та ролі опорних умінь 
у процесі пізнання дає можливість визначити сукупність дидактичних 
цілей кожного уроку мови й мовлення в  системі інших, передбачених 
на опрацювання тієї чи іншої теми, розділу програми.   

В умовах особистісно зорієнтованої мовної освіти відбувається іс-
тотне трансформування типології та структури уроків української мови, 
що зумовлюється: 1) сутністю дослідного учіння; та 2) специфікою кур-
су української мови в 10-11 класах. 

З огляду на сукупність дидактичних цілей кожного із уроків у на-
вчально-виховному процесі визначаємо структуру даного уроку, опти-
мально поєднуючи на кожному із його етапів дібрані зміст, методи, фор-
ми, засоби навчання мови і мовленнєвого розвитку.

З’ясована нами структура особистісно зорієнтованого уроку україн-
ської мови і мовлення (в 10-11 класах)  ґрунтується на синтезі даних пси-
хології про механізми мовлення (М. Жинкін), етапи мовленнєвої діяль-
ності (орієнтація, планування, реалізація, контроль   –   О.О. Леонтьєв) 
та на даних  дидактики про структуру навчально-виховного процесу в 
системі особистісно зорієнтованого навчання  (А. Хуторськой). 

Конструюючи етап мотивації,  цілевизначення, планування, акцен-
туємо передусім  на доборі різноманітних методів і форм, які б давали  
змогу:

1) актуалізувати суб’єктний досвід; 
2) уповіднювати його з культурно-історичними аналогами, аби 

включити учнів у цілевизначення і планування  своєї діяльності дібра-
ний дидактичний матеріал для дослідного учіння на основному етапі 
має варіювати способи пізнання з тим, щоб створити  кожному учневі 
можливість:

– зіставляти різні погляди, позиції; 
– включатися у виконання відкритих завдань, які не мають однознач-
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них відповідей і розв’язків  (типу «Мене зустріла осінь», «Мій Корос-
тень»), стимулюють до інтенсивної навчальної діяльності, напруженого, 
зосереджувального розмірковування;

– розв’язувати самостійно обрані завдання  за допомогою слова, об-
разу, схеми,  моделювання, табличного,  графічного способу (чи іншого 
прийому концентрації уваги); 

– вибирати загальнологічні та специфічні прийоми пізнавальної ді-
яльності, узагальнені способи мовленнєвої діяльності (сприймання, 
відтворення,побудова, оцінка тексту) з урахуванням їхніх функцій в 
особистому розвитку.  

На основному етапі дослідного учіння  учні мають навчитися ви-
сувати гіпотези для розв’язання поставлених завдань, добирати пере-
конливі аргументи для  доведення, спростовувати  хибні припущення 
і твердження. З цією метою на уроці пропонуємо 3-4 блоки завдань із 
різним рівнем творчості, мірою допомоги:

а) на класифікацію, узагальнення, встановлення міжпоняттєвих, внутрі-
поняттєвих зв’язків  (типу: Яке слово зайве? Як можна погрупувати слова? 
Вчись розрізняти! (із використанням прийомів концентрації уваги);

б) переконструювання зовні схожих мовних знань, зокрема синтаксич-
них конструкцій (речення із однорідними членами і складносурядне);

в) на побудову зв’язних висловлювань із виучуваними мовними  
формами.

На рефлексивно-оцінювальному етапі  уроку акцентуємо на осмис-
ленні способів, прийомів розв’язання поставлених завдань. Учні роз-
мірковують над запитаннями:

–  Чого досягли на уроці? Чи збігаються  наші припущення з одержа-
ним результатом?  У чому його сутність? 

– Якими  способами, прийомами користуватися? Як і з них найпер-
спективніші? Чому? 

Як збагатився особистісний досвід творчої діяльності? Як  володіємо 
оцінними судженнями?      

– Які почуття переживали? Що хочу побажати собі (групі), вчителеві.
Зорієнтованість змісту, методів, форм, засобів уроку української 

мови і мовлення на сукупність дидактичних цілей створює повноцінні 
умови  для ефективного використання завдань із різним рівнем творчос-
ті і самостійності; міжпредметних зв’язків  та міжпредметної інтеграції. 
Завдяки такій організації навчально-виховного  процесу створюється 
мотив діяльності;  кожному учневі програмується шлях від дій, спіль-
них з учителем, однокласником – до самостійної; від діяльності за на-
слідуванням до  конструктивної,творчої праці. 



391

Отже, повноцінні умови для самовираження, саморозвитку особис-
тості створюються використанням технології особистісно зорієнтовано-
їовної освіти, яка програмує розгорнуту картину пізнання мовних явищ 
у контексті мовленнєвої діяльності, забезпечує вироблення кожним 
учнем у процесі дослідного учіння когнітивних, креативних, оргдіяль-
нісних умінь у їхньому взаємозв’язку. 
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НЕПОВНОЛІТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
І ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІЇ

У статті йдеться про соціокультурні аспекти становлення особистості 
в сучасній Україні. Окреслено не тільки проблеми й негаразди, що заважають 
вихованню повноцінної особистості, але й запропоновано шляхи виходу україн-
ського соціуму з критичної ситуації, що склалася в духовній сфері.

Ключові слова: соціокультурні умови, особистість, рефлексія, самопізнан-
ня, духовність.

Більш досконале знання йде тим
самим шляхом, що й висока моральність

Сократ
Сучасна українська освіта переживає не найкращі часи. Причин 

такого стану речей багато: відсутність національної освітньої стра-
тегії (через економічну та політичну нестабільність Україна змушена 
приймати освітні стандарти, насаджувані більш сильними державами 
чи їх об’єднаннями, а така «глобалізація» і геополітичний вплив є за-
грозою духовній безпеці нашої держави, адже спроба насадити чужий 
стиль мислення може призвести до втрати національної ідентичності); 
непослідовність реформ у сфері освіти (напрямок яких змінюється зі 
зміною міністра освіти); постійне недофінансування освітньої сфери 
(фінансування за залишковим принципом); незабезпеченість квалі-
фікованими кадрами; технічна розруха багатьох освітніх закладів; 
руйнація освітньої вертикалі та допоміжних освітньо-виховних ла-
нок (дитячих організацій, що брали безпосередню участь у суспіль-
ному житті (допомога літнім людям, інтернатам для хворих дітей), 
кімнат школяра, будинків дитячої творчості тощо) й т.д., і т.ін. Не 
останнє місце серед цих причин належить спрощенню нашої освіт-
ньої програми нанівець: усні іспити, де студент постає особистістю 
й має можливість показати рівень мислення та володіння мовою, пе-
ретворено на тести; кількість аудиторних годин скорочено новими 
міністерськими програмами, проте аудиторні заняття не замінено 
ні новими технологіями, ні розширеними бібліотечними фондами; 
зруйновано найбільш важливі традиції не тільки вітчизняної освіти, 
але й вітчизняної культури. Зазвичай такі втрати є невідновлювани-
ми, бо втрачається щось більше, ніж метод навчання, втрачається 
частка менталітету – особливого, неповторного, національного.

Особливу тривогу викликає й постійне «реформування» навчальних 
дисциплін (суть реформування полягає у зменшенні кількості годин, 
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відведених на вивчення дисципліни). Найчастіше реформують такі дис-
ципліни, як філософія, логіка та математика, гуманітарну спрямованість 
яких важко переоцінити. Ці дисципліни не тільки формують мислення 
і свідомість, але й задають «ритм діяльності», «метрику праці» – праці 
цілеспрямованої та осмисленої [4, 58]. Саме вони становлять умову й 
безпеку вільної людини, закладаючи світоглядні орієнтири особистос-
ті. Найважливіша місія цих дисциплін – духовна безпека. Не випадково 
найвидатніші уми людства вважали, що саме широта знань (філософія) 
і культура мислення (математика й логіка) дозволяють швидко освоїти 
практично будь-яку спеціальність.

Руйнація національної освіти вкупі з постійним недофінансуванням 
вже дає помітні результати. Серед них збільшення кількості неграмот-
них, зниження якості знань, наростання розриву між освітою та культу-
рою, масовий відтік талановитої молоді за кордон, збільшення кількос-
ті злочинів, скоєних неповнолітніми, активне виникнення угруповань 
скінхедів та подібних до них, страшні статистичні дані щодо кинутих 
дітей та недоглянутих старих. Тож ситуація в духовній сфері не просто 
важка, а критична.

Аналогічною є ситуація і в Росії. Так, російський освітянин А.С. За-
песоцький пише: «Сьогодні на момент закінчення школи в Росії фор-
мується домінуючий тип особистості, який мало до чого придатний. І 
справа не в знаннях, хоча і їх рівень катастрофічно падає. Значно важ-
ливішими є моральні якості молоді, той внутрішній духовний стрижень 
людини, який, власне, й робить її «прямоходячою», не дозволяє стати на 
четвереньки… Росія стає аморальною державою, країною з вимираю-
чою совістю» [1,  123].

Проте не тільки держава винна в ситуації, що склалася в Україні. В 
роботі «Антропологія з прагматичної точки зору» І. Кант сформулював 
правила, які мають бути актуальними для особистості. Філософ вважає, 
що необхідно мислити самому, завжди у згоді з самим собою та так, щоб 
бути спроможним дивитися на те, що мислиться, ніби «збоку», очима 
іншого. Поруч із цими правилами І. Кант веде мову про нездатність лю-
дей користуватись своїм розумом: «Просвітництво – це вихід людини 
із стану свого неповноліття, в якому вона знаходиться з власної вини. 
Неповноліття – це неспроможність користуватися своїм розсудком без 
керівництва з боку будь-кого іншого... Sapere aude! – май мужність ко-
ристуватись власним розумом! – таким є девіз Просвітництва. Лінь та 
боягузтво – ось причини того, що переважна більшість людей, яких при-
рода вже давно звільнила від чужого керівництва (naturaliter maiorennes), 
все одно з дорогою душею залишаються на все життя неповнолітніми; 
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з тих самих причин так легко інші присвоюють собі право бути їхніми 
опікунами. Адже так зручно бути неповнолітнім! Якщо у мене є книга, 
що мислить за мене, якщо у мене є духовний пастир, совість якого може 
замінити мою, і лікар, що приписує мені певний спосіб життя тощо, то 
мені не треба й турбуватися. Мені немає потреби мислити, якщо я можу 
заплатити; цією нудною справою нехай займуться замість мене інші» 
[2,  27]. Отже, найбільша загроза прихована в самій людині, бо що може 
становити більшу загрозу не тільки для країни, але й для всього люд-
ства, ніж людина з великим багажем знань, але без будь-яких моральних 
принципів! Будь-яке наукове відкриття наближатиме людство до заги-
белі, якщо не буде спиратись на духовні засади. Кант був правий, і, на 
жаль, сучасна людина майже позбавлена рефлексії. А тільки рефлексія 
– діяльність із самопізнання – розкриває внутрішню будову й специфіку 
духовного світу людини. Без рефлексії та самоаналізу не буде й осо-
бистості.

Тут доречно згадати й роботу видатного філософа минулого століття 
Х. Ортеги-і-Гассета «Повстання мас», в якій йдеться про причини зане-
паду духовності сучасної людини. Автор слушно зауважує, що «нові й 
нові натовпи <…> з таким прискоренням вивергаються на поверхню іс-
торії, що не встигають просякнути традиційною культурою. І в результа-
ті сучасний середній європеєць душевно здоровіший і міцніший за своїх 
попередників, проте й душевно бідніший. Від того він іноді схожий на 
дикуна, що зненацька забрів у світ вікової цивілізації. Школи, якими так 
пишалося минуле століття, впровадили в масу сучасні життєві навички, 
але не зуміли виховати її. Дали їй засоби для того, щоб жити повніше, 
та не змогли наділити ні історичним чуттям, ні почуттям історичної від-
повідальності. В масу вдихнули силу й пиху сучасного прогресу, але за-
були про дух» [4, 27]. Ці думки, висловлені майже сто років тому, є сьо-
годні занадто актуальними. Рух наукового прогресу дає людині все нові 
й нові технічні можливості, проте людство вже не дбає про філософське 
осягнення цих відкриттів і їх наслідки для цивілізації. Ось чому освіта 
завжди має йти поряд із вихованням (сімейним, державним).

Рятівною на сьогоднішній день має стати розробка національної гу-
манітарної моделі, яка стала б ефективним інструментом геополітики й 
фактором забезпечення духовної безпеки України. Гуманітарна освіта, 
збагачена досвідом вітчизняної історії, вітчизняною філософією, мовою 
й літературою, є найголовнішою умовою духовної безпеки, основою ве-
личі народу й незалежності державного буття. У зв’язку з усім сказаним 
вище хотілося б згадати слова німецького філософа й соціолога К. Ман-
гейма, який зауважував, що молодь не є «ні прогресивною, ні консерва-
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тивною за своєю природою, вона – потенція, готова до будь-якого розпо-
чинання. Молодь – це той прихований резерв, який є в кожному суспіль-
стві й від мобілізації якого залежить його життєздатність» [3, 443]. Тож 
виживання українського суспільства й держави повністю залежить від 
освітньо-виховних зусиль і суспільства, і держави, і людини.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО 
НАВЧАННЯ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ 

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

У статті розкриваються особистісно орієнтовані педагогічні тех-
нології, їх перевага над традиційним навчанням. Увага вчителів привер-
тається до побудови уроку за особистісно орієнтованою технологією.

Ключові слова: особистіно орієнтоване навчання, психолого-педа-
гогічна концепція, навчальне спілкування, методичний інструментарій, 
психолого-педагогічна допомога, культурна ідентифікація, соціалізація.

Кожна епоха розвитку людства висувала орієнтири навчання і ви-
ховання молодого покоління, які обов’язково зводились до процесу пе-
редачі молоді багатого соціального досвіду, накопиченого поколіннями 
людей. Тому традиційна система навчання ґрунтується на ієрархічній 
структурі: керівництво вчителя, підлеглість учня. Вона одноманітна 
за змістом, переважно неваріативна, планування змісту завжди лише 
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централізоване; базисні плани ґрунтуються на єдиних для всієї країни 
стандартах. Позитивні сторони традиційного навчання (організаційна 
чіткість змісту, впорядковане, логічно правильне подання навчального 
матеріалу) тонуть у негативних: шаблонна побудова навчального змісту, 
перевантаження наочними матеріалами, обмеженість самостійності й 
відсутність індивідуального змісту тощо. Така традиційна система від-
повідала своєму часові.

Але ж настали інші часи. Відбулося реформування багатьох галузей. 
Розуміння значення освіти, необхідності реформування її системи, ви-
хід на вищу якість та духовність, пошук нових шляхів в освітянському 
просторі - це охопило сьогодні всю Європу, увесь світ. Україна також не 
стоїть осторонь у цьому питанні.

Сучасна школа, як і суспільство загалом, переживає складний період 
реформування, коли здійснюється рішучий поворот до особистості шко-
ляра. Така школа повинна поважати власну гідність кожного учня, його 
індивідуальну життєву мету, запити й інтереси, створювати сприятливі 
умови для самовизначення, самореалізації та розвитку особистості шко-
ляра.

Саме особистісно орієнтовані технології ставлять сьогодні в центр 
усієї шкільної освітньої системи особистість дитини, забезпечення ком-
фортних, безконфліктних та безпечних умов її розвитку, реалізації при-
родних потенціалів. Епіцентром освіти стає учень. За словами Джона 
Дьюї, «дитина – це сонце, навколо якого обертаються усі навчальні за-
соби. Дитини – початок, центр і кінець усього».

Розв’язання проблеми побудови та запровадження особистісно-
го підходу не слід розглядати спрощено, як таке, для якого достатньо 
лише взяти вже існуючі в науці принципи та знання про особистість, 
її розвиток, засоби його стимулювання й штучно об’єднати їх у певну 
сукупність теоретико-практичних понять і методів. Фактично ж з огля-
ду на стан дослідження проблеми особистості у сучасній педагогіці та 
психології майже всі необхідні й можливі психолого-педагогічні компо-
ненти особистісного підходу потребують дальшого сукупного суттєвого 
опрацювання або корекції у різних аспектах і узгодження одне з одним 
у цілісному контексті [3, 25].

Сучасні вимоги до формування особистісного підходу поступово 
визначалися у дослідженнях таких відомих психологів, як К.О. Аль-
буханова-Славська, В.В. Давидов, В.О. Моляко,Л.M. Проколієнко,                     
І.С. Якиманська, О.Г. Асмолов, В.В. Столін, В.О. Шатенко, Т.М. Тита-
ренко та інші.
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У 70-90-ті роки питання необхідності особистісного підходу у психо-
логії та педагогіці неодноразово порушувались у працях В.О. Сухомлин-
ського, І.С. Кона, В.Петровського, Б.О.Федоришина, Ш.О.Амонашвілі, 
C.Л.Рубінштейна, О.М. Леонтьєва, С.І. Подмазіна та інших, а подаль-
ший розвиток отримало у розробках О.Я. Савченко, І.Д. Беха, В.Г Кре-
меня [3, 30].

У працях класиків української педагогіки К.Д. Ушинського, А.С. 
Макаренка, В.О.Сухомлинського розроблені більшість положень, що 
можуть бути покладені в основу сучасної концепції особистісно орієн-
тованого навчання і виховання. Не формуючи принципів, методів цього 
підходу, не називаючи терміну «особистісно орієнтоване навчання і ви-
ховання» ці педагоги вже тоді присвячували йому свої праці [1, 19].

Особистісний підхід доцільно розглядати як важливий психолого- 
педагогічний принцип, як методологічний інструментарій, основу яко-
го становить сукупність вихідних концептуальних уявлень, цільових 
установок, методико-діагностичних та психолого-технічних засобів, які 
забезпечують більш глибоке розуміння, пізнання особистості дитини і 
на цій основі - її розвиток в умовах існуючої освітньої системи. Він де-
далі настійливіше утверджується як ключовий психолого-педагогічний 
принцип організації навчально-виховного процесу, від якого багато в 
чому залежить ефективність переорієнтації освіти на розвиток особис-
тості школярів [6, 25-26].

Упродовж останніх років значно зріс інтерес до особистісного під-
ходу саме у практичній педагогіці. Враховуючи складність розробки 
такого підходу, дослідники вважають за доцільне здійснювати його по-
будову на шляху переходу до нього від інших, більш розроблених під-
ходів. Тому пропонуються такі його форми, як «особистісноьсоціаль-
но-діяльнісний підхід» (О.В. Барабанщиков і М.Ф. Феденко), принцип 
діяльнісно-особистісного підходу (І.О.Зимня), «особистісно-діяльніс-
ний підхід» (В.І.Андреєв), «системний особистісно-діяльнісний підхід»      
(Л.M. Деркач), “індивідуально особистісний підхід” (О.Я. Савченко) тощо.

Існує лише один спосіб реалізувати особистісний підхід у навчанні 
– зробити навчання сферою самоутвердження особистості. Особистісно 
орієнтована освіта реалізується через діяльність, яка має не тільки зо-
внішні атрибути спільності, а й своїм внутрішнім змістом передбачає 
співпрацю, саморозвиток суб’єктів навчального процесу, виявлення їх 
особистісних функцій [3, 28].

Особистісно орієнтоване навчання - це таке навчання, центром якого є осо-
бистість дитини, її самобутність та самоцінність: суб’єктивний досвід кожного 
спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти [7, 22].
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Особистісно орієнтована система навчання спирається на такі вихід-
ні положення:

– пріоритет індивідуальності, самоцінності, самобутності дитини як 
активного носія суб’єктного досвіду, що склався задовго до впливу спе-
ціально організованого навчання в школі;

– при конструюванні та реалізації освітнього процесу потрібна осо-
блива робота вчителя для виявлення суб’єктного досвіду учня;

– взаємодія двох видів досвіду учня повинна відбуватись не по лінії 
витіснення індивідуального, наповнення його суспільним досвідом, а 
шляхом їх постійного узгодження, використання всього того, що нако-
пичене учнем у його власній життєдіяльності;

– розвиток учня як особистості відбувається не тільки шляхом ово-
лодіння ним нормативною діяльністю, а й через постійне збагачення, 
перетворення суб’єктивного досвіду, як важливого джерела власного 
розвитку;

– головним результатом учіння повинно бути формування пізнаваль-
них здібностей на основі оволодіння відповідними знаннями та уміння-
ми [3, 29].

Метою особистісно орієнтованого навчання є процес психолого-пе-
дагогічної допомоги дитині в становленні її суб’єктності, культурної 
ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні.

Особистісно орієнтований підхід поєднує виховання та освіту в єди-
ний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту, роз-
витку дитини, підготовки її до життєтворчості тощо. Як головні можна 
виділити такі завдання:

– розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожної дитини;
– максимально виявити, ініціювати, використати, «окультурити» ін-

дивідуальний досвід дитини;
– допомогти особистості пізнати себе, самовизначитись та самореа-

лізуватись, а не формувати попередньо задані якості;
– сформувати в особистості культуру життєдіяльності, яка дає мож-

ливість продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно ви-
значити лінії життя [5, 15].

Зміна змісту освіти на сьогоднішньому етапі розвитку вітчизняної 
школи веде до зміни її технологій, надає їй особистісної спрямованості. 
І.С. Якиманська сформулювала головні вимоги до особистісно-орієнто-
ваних технологій:

– навчальний матеріал повинен забезпечувати виявлення змісту 
суб’єктного досвіду учня, включаючи досвід його попереднього навчан-
ня;
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– виклад знань у підручнику повинен бути направленим не тільки 
на розширення їх обсягу, структурування, інтегрування, узагальнен-
ня предметного змісту, а також на постійне перетворення набутого 
суб’єктного досвіду кожного учня;

– у процесі навчання необхідне постійне узгодження суб’єктного до-
свіду учнів з науковим змістом здобутих знань;

– активне стимулювання учня до самооцінної освітньої діяльності, 
зміст і форми якої повинні забезпечувати учневі можливість самоосвіти, 
саморозвитку, самовираження в ході оволодіння знаннями;

– конструювання та організація навчального матеріалу, який дає 
змогу учневі вибирати його зміст, вид та форму при виконанні завдань, 
розв’язуванні задач тощо;

– виявлення та оцінка способів навчальної роботи, якими користу-
ється учень самостійно, стійко, продуктивно;

– необхідно забезпечувати контроль і оцінку не тільки результату, а й 
головним чином процесу учня;

– освітній процес повинен забезпечувати побудову, реалізацію 
рефлексів,оцінку учіння як суб’єктної діяльності [7, 22].

Найпростішою ланкою, з яких складається особистісно орієнтована 
технологія, єособистісно орієнтована педагогічна ситуація. Це така 
навчальна ситуація, опинившись в якій дитина повинна шукати сенс, 
пристосовувати її до своїх інтересів, побудувати образ чи модель свого 
життя, вибрати творчий момент, дати критичну оцінку. Таке завдання 
неможливо вирішити тільки на рівні знань та репродукції. Тут немає 
простих рішень, відповідей та істин. Проживання та вихід з такої ситуа-
ції - не минуле та майбутнє учня, а його сучасне. Один і той самий урок 
різним дітям дає різний пізнавальний та життєвий досвід [2, 4].

Перед сучасною початковою школою стоїть завдання сприяти ста-
новленню дитини як неповторної індивідуальності, розвивати її твор-
чий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Тра-
диційна ж методика переважно спрямовує учнів на запам’ятовування 
програмового матеріалу та його відтворення.

Особистісно орієнтоване навчання – це цілісна психолого-педагогіч-
на концепція, що охоплює різні сторони навчального процесу.

Узагальнення здобутків педагогічної теорії і практики дає змогу ви-
ділити основні ідеї особистісно орієнтованого навчання:

– школа складає частину життя;
– велика увага приділяється навчанню як процесу, а не результату;
– активне залучення учнів до розв’язання навчальних проблем та 

планування;
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– відповідність методики навчальним можливостям дитини;
– задоволення навчальних потреб кожної дитини на уроці;
– особлива увага до групових та парних форм роботи;
– домінуюча форма навчального спілкування – діалог між учнями, 

учнями та вчителем [4].
Виховання навичок спілкування та співпраці, навчання маленько-

го школяра вчитися потребує докорінної зміни змісту діяльності вчи-
теля. Його визначальною метою стає організація спільного пошуку 
розв’язання завдання (а не „донести”, “пояснити” й „показати” учням).

О.Я.Савченко зауважує, що головними дійовими особами на уроці 
мають бути окремі діти, групи та клас у цілому. Учитель стає невиди-
мим диригентом, який вчасно вміє почути, помітити, підправити, під-
тримати кожного виконавця, залучити до співпраці [5].

Завдання особистісно орієнтованого навчання - навчити дітей само-
стійно міркувати, дискутувати, відстоювати свої думки, ставити запи-
тання, бути ініціативними в набутті нових знань. Психологи стверджу-
ють, що „інкубатором самостійного мислення, пізнавальної ініціативи 
дитини є не індивідуальна робота під керівництвом учителя, а спільна 
робота дітей у групі’’ [1].

Уроки, побудовані на особистісно орієнтованій взаємодії, дають 
змогу здійснити індивідуальний підхід, стимулюють пізнавальну актив-
ність учнів, навчають школярів визначати шляхи здобуття ґрунтовних 
знань, умінь і навичок. Готуючись до проведення уроків за особистісно 
орієнтованою технологією, учитель має проаналізувати зміст навчаль-
ного матеріалу, визначити види діяльності учнів, підготувати завдання 
на вибір або завдання для групової роботи, враховуючи обсяг навчаль-
ного матеріалу й рівень складності відповідно до навчальних можливос-
тей учнів. Слід дотримуватися таких вимог:

• чітко формувати пізнавальні завдання, що спрямовують учнів на 
вирішення певної проблеми, спонукають до активності, творчого мис-
лення, пошуку нових знань і нових способів дій;

• зосередити увагу на діяльності учнів з низьким рівнем навчальних 
досягнень;

• не створювати змагань на швидкість виконання завдань;
• навчати учнів здійснювати самоконтроль, самоаналіз і самооціню-

вання[4].
Головне завдання вчителя забезпечити кожному учневі можливість 

виявити себе як суб’єкта навчально-пізнавальної діяльності.
В особистісно орієнтованих технологіях велика увага надається емо-

ційній культурі вчителя, його голосу, інтонації, мовленню.
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Спілкування і співпраця учнів на уроці – один з основних принципів 
формування особистості в системі особистісно орієнтованого навчання.

Методичні новинки, які з’явилися за останні 10 років, здобули авто-
ритет серед педагогів, батьків, учнів, широкої громадськості. Звичайно 
ж, не обійшлося без моди на творчість, експериментування, але на наше 
глибоке переконання, домінуючою тенденцією в інноваційному русі є 
щире прагнення педагогічних колективів відшукати шляхи створення 
нової школи, де було б цікаво і затишно кожному, де статус особистості 
був би пріоритетним.

Саме особистісно орієнтовані технології ставлять у центр усієї 
шкільної освітньої системи особистість дитини, забезпечення комфорт-
них, безконфліктних та безпечних умов її розвитку, реалізацій природ-
них потенціалів.

Особистісно орієнтований підхід у навчанні спирається на такі осно-
вні положення (С.І. Підмазін):

1. Учень завжди є суб’єктом, а не об’єктом навчання .
2.Основна мета навчання, окрім засвоєння учнем необхідних знань, 

умінь та навичок, - розвиток особистості учня як суб’єкта діяльності і 
соціальних стосунків[4].

Виходячи з цього, найважливіші педагогічні прийоми в особистіс-
но орієнтованому навчанні такі: опора на суб’єктний досвід учня - по-
стійна актуалізація в процесі навчання вже набутого учнем досвіду ( 
І.С.Якиманська); тренінг суб ‘єктної діяльності - така побудова навчання 
на уроці, в темі, в предметному курсі, коли будь-яка діяльність учня на-
буває ознак усвідомленості, повноти, завершеності (С.І. Підмазін).

Впровадження технологій особистісно орієнтованого навчання є ак-
туальним питанням багатьох педагогічних колективів, однак зробити це 
не так просто. Особистісно орієнтовані уроки на початковому етапі їх 
впровадження потребують більше вимог до вчителя, щоб підготувати 
зміст навчального матеріалу, визначити види діяльності учнів, готува-
ти завдання на вибір, організувати різні форми роботи на уроці, врахо-
вуючи обсяг навчального матеріалу, рівень складності за навчальними 
можливостями учнів, міру своєї допомоги їм, вміння відчувати кожну 
дитину на уроці та поза ним. Але водночас особистісно орієнтовані уро-
ки - це цінний перспективний досвід педагогічної науки, простір для 
творчості вчителя та учня, поєднання різноманітних форм, методів на-
вчання, потужних прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів 
тощо. Їх творче поєднання показало, наскільки ефективнішими стали 
уроки, а взаємини і спілкування з учнями більш демократичними та до-
вірливими.
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Ми переконались, що технологія може вважатися особистісно орієн-
тованою за умов, якщо вона буде відповідати таким суттєвим вимогам: 
діалогічність, діяльнісно-творчий характер, спрямованість на підтримку 
індивідуального розвитку вихованця, надання йому необхідного просто-
ру свободи для прийняття самостійних рішень, творчості, вибору спосо-
бу поведінки. Саме в таких умовах особистісно орієнтована парадигма 
навчання й виховання перетвориться із декларацій у практичну справу і 
буде відігравати свою позитивну роль в умовах гуманізації школи.

Таким чином, впровадження особистісно орієнтованого підходу до 
навчання і виховання на уроках рідної мови в 3-4 класах сприяє форму-
ванню у школярів позитивного ставлення до навчання, розвиває вміння 
працювати в групі та самостійно, забезпечує високу активність всього 
колективу, підвищує результативність уроку, стимулює розвиток пізна-
вальних можливостей, потребу спостерігати та досліджувати.
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАННЯ І 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ П’ЯТИРІЧНОГО ВІКУ У РІЗНИХ 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

У статті розглядається організація та технологія навчально-виховного 
процесу з дітьми п’ятирічного віку у різних закладах освіти.  Розкривається 
зміст, форми, методи навчання п’ятирічних дітей. Пропонуються зразки за-
вдань та дидактичний матеріал для навчання дітей цього вікового цензу.

Ключові слова: навчання, виховання, розвиток,   діти п’ятирічного віку,  
зміст, форми, методи навчання,  дидактичний матеріал.

 
Одним із пріоритетів державної політики в розвитку дошкільної і 

шкільної освіти є рівний доступ до якісної освіти дітей п’ятирічного 
віку, який забезпечується різними навчальними закладами: дошкільни-
ми навчальними закладами, загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів, 
індивідуальними заняттями та іншими формами здобуття освіти. Про-
блема навчання дітей цього віку   відображена у  нормативних докумен-
тах, а саме: у Законі України «Про внесення змін до законодавчих актів 
з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації на-
вчально-виховного процесу» [2].  

Здобуття дошкільної освіти дітьми 5-річного віку в умовах дошкіль-
ного навчального закладу організовується відповідно до чинного зако-
нодавства та нової  програми «Я у світі» для дітей старшого дошкільно-
го віку[1; 2; 3; 4; 8].

Навчання  дітей 5-річного віку у групах при загальноосвітніх закла-
дах організовуються у населених пунктах, де відсутні дошкільні навчаль-
ні заклади. Такі групи працюють короткотривало, переважно з ранку до 
обіду. З дітьми можуть працювати як вихователі, так і вчителі загально-
освітніх навчальних закладів. За умови, коли з дітьми працює учитель, 
можливе виникнення дисбалансу – штучного наближення життя дітей 
старшого дошкільного віку до шкільного, намагання вчителів перетво-
рити групу дітей   у перший клас. Тому вчителів потрібно  застерегти 
від формального розуміння цієї проблеми і в процесі проведення занять 
не застосовувати  завдання, які рекомендовано молодшим школярам. При 
цьому не допускати  підміни ними повноцінної дитячої життєдіяльності 
проведенням занять-уроків, використання в роботі суто шкільного інстру-
ментарію. Бажано забезпечити подальшу роботу з дітьми в початкових 
класах того вчителя, який працював з ними впродовж року.
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Індивідуальна робота дасть можливість охопити дошкільною осві-
тою 5-річних дітей, які потребують корекції фізичного або  розумового 
розвитку, або дітей, які з інших причин не відвідують дошкільні на-
вчальні заклади (відсутність чи віддаленість дошкільних закладів, фі-
зична неспроможність батьків водити дитину до закладу) та реалізувати 
право батьків обирати різні форми здобуття дошкільної освіти.

Індивідуальна робота сімей здійснюється за місцем їх проживання 
Для організації відповідної роботи бажано мати соціальний паспорт 
кожного міста, селища, району, мікрорайону, будинку, окремих сімей; 
розробити конкретні програми (загальну, місцеву тощо) відповідно до 
мети і завдань соціально-педагогічного патронату; визначити конкрет-
них виконавців та узгодити їх дії; забезпечити контроль за його здій-
сненням. Після виявлення дітей, які потребують соціально-педагогіч-
ного патронату, визначається місце проведення відповідної роботи (у 
домашніх умовах, на базі дошкільних чи інших навчальних закладів, в 
інших приміщеннях). Діти, які будуть знаходитися в домашніх умовах, 
зараховуються до «групи соціально-педагогічного патронату», що за-
кріплюється за дошкільними навчальними закладами, які знаходяться 
територіально найближче.  Такі діти включаються до списку вихованців 
закладу, за якими вони закріплені.  

З метою проведення колективних форм роботи, спілкування з одно-
літками для дітей, які потребують соціально-педагогічного патронату, 
можуть створюватися групи короткотривалого перебування у дошкіль-
них навчальних чи інших закладах. Наповнюваність таких груп стано-
вить до 10 осіб. Ці  діти також  можуть відвідувати звичайні групи у 
дошкільних закладах різних типів. У цьому разі  Їхнє відвідування груп 
становить, як правило, 2-3 рази на тиждень

З дітьми п’ятирічного віку, які охоплені різними формами здобут-
тя дошкільної освіти, роботу можуть проводити практичний психолог, 
учитель-логопед, вихователь та інші педагоги, робочий час яких визна-
чений чинним законодавством. Кількість працівників визначається із 
розрахунку кількості груп чи кількості таких дітей у закладі.

Планування, організація та проведення навчально-виховної роботи з 
дітьми 5-річного віку здійснюється відповідно до вимог Базового ком-
понента дошкільної освіти України, Базової програми розвитку дитини 
дошкільного віку «Я у Світі» за  сферами життєдіяльності: «Природа», 
«Культура», «Люди», «Я сам» з урахуванням умов розвивального пред-
метного, природного, соціального середовища та потреб, інтересів, за-
питів, здібностей дітей [4, 7-8].
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Додатково можуть використовуватися авторські та адаптовані про-
грами, які схвалені науково-методичними комісіями.

В організації навчально-виховної роботи з дітьми старшого до-
шкільного віку важливо забезпечити організовану життєдіяльність ді-
тей спільно з дорослим у створеному для цього розвивальному просторі 
з обов’язковим включенням наступних видів дитячої діяльності:

− ігрової – шляхом проведення дидактичних, рухливих, будівельно-
конструктивних, ігор-драматизацій тощо;

− навчально – пізнавальної - через заняття, а також гурткову, інди-
відуальну роботу, спостереження та екскурсії, пізнавально-розвивальні 
бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче  експерименту-
вання у повсякденному житті;

 − трудової – у формі індивідуальних і групових трудових доручень, 
чергувань, колективної праці та ін.;

− комунікативно-мовленнєвої – за допомогою спеціальних мовлен-
нєвих занять, бесід, розмов на особистісні та спільні теми, створення 
й  розв'язання  певних  ситуацій  спілкування,  індивідуальної роботи у 
повсякденному житті, цілеспрямованого залучення дітей до спілкуван-
ня під час всіх форм організації життєдіяльності;

− художньої – через заняття з художньої праці, образотворчої, музич-
ної, літературної діяльності та розваги, свята, гуртки художньо-естетич-
ного циклу, індивідуальну роботу та ін.;

− рухової – шляхом залучення до участі у заняттях з фізичної куль-
тури, плавання, музики, спортивних секцій та хореографічних гуртків, 
різних форм організації дитячої праці, рухливих ігор у повсякденному 
житті фізкультурних свят, розваг, походів, ранкової гімнастики після 
денного сну, фізкультурних хвилинок, пауз та ін.

З метою створення оптимальних умов для формування життєвої ком-
петентності дітей п'ятирічного віку в умовах різновікового колективу 
пропонуємо кілька форм та прийомів організації педагогічної роботи, 
які сприятимуть урахуванню інтересів та можливостей дітей:

− послідовна – організація та проведення певного виду життєдіяль-
ності для кожної вікової підгрупи здійснюється окремо й розведена в 
часі. Завершивши роботу з однією підгрупою дітей, педагог переходить 
до іншої. Кожна вікова підгрупа потребує свого змісту роботи навіть 
за умови використання подібної форми організації. Застерігаємо від 
дублювання змісту й форми роботи, якщо навіть вона проводилася для 
кожної вікової підгрупи окремо;

– одночасна – організація та проведення певного виду життєдіяль-
ності для кожної вікової підгрупи здійснюється одночасно: дві підгрупи 
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з педагогом і помічником вихователя, або одна з підгруп самостійно роз-
починають фрагмент діяльності та одночасно чи майже одночасно за-
кінчують. Зміст, форми, послідовність і способи використання ігрового, 
дидактичного матеріалів, посібників – однакові у використанні. Педагог 
має майстерно варіювати, комбінувати види діяльності, щоб зберегти 
інтерес кожної дитини, кожної підгрупи до колективної мети та способів 
її досягнення. До цієї форми організації не варто вдаватися часто, щоб 
зберегти й реалізувати право кожної дитини на вільну нерегламентовану 
діяльність;

− паралельна – кожна підгрупа дітей одночасно, проте окремо одна 
від одної, залучена до різних видів діяльності з різним змістом; форми, 
послідовність і способи використання ігрового, дидактичного матеріалів, 
посібників – різні. Завершує свою діяльність кожна підгрупа в різний час;

− тематично об'єднана – організовується тематично однакова діяль-
ність дошкільників, але з різними програмовими завданнями для віко-
вих підгруп, що може час від часу переплітатися.

Перелік запропонованих форм організації педагогічної роботи не ви-
ключає їх комбінування, доповнення на розсуд вихователя.

Під час організації навчально-пізнавальної діяльності дітей у різно-
вікових групах рекомендуємо проводити як спільні заняття для дітей 
всіх вікових підгруп, так і окремі заняття з кожною віковою підгрупою, 
що дасть можливість вихователю звернути увагу на дітей старшого до-
шкільного віку. Радимо використовувати наступні способи організації 
навчально-пізнавальної діяльності дітей:

Спільні заняття для кожної вікової підгрупи: спільні сфери життєді-
яльності та лінії розвитку, але різні програмові завдання (молодша під-
група – малює один овоч за вибором, середня – овочі в корзині, старша 
– збір овочів на городі). Можна пропонувати  заняття для кожної вікової 
підгрупи: різні сфери життєдіяльності та лінії розвитку, різні програмо-
ві завдання (молодша –малювання, старша – математика). Однак бажа-
но проводити окремі заняття з кожною віковою підгрупою: вибір сфер 
життєдіяльності та ліній розвитку здійснюється педагогом відповідно 
до перспективного плану роботи [7, 34].

Заняття першого типу є досить розповсюдженими серед практиків. 
Але педагоги не завжди дотримуються дидактичних вимог щодо орга-
нізації та технології проведення  таких занять. Спостерігається невмін-
ня вихователів передбачити і забезпечити протягом заняття активність 
всіх дітей. Головною умовою подолання цих недоліків є продумування 
не лише спільної сфери життєдіяльності та лінії розвитку, а і його ди-
дактичного змісту. На таких заняттях можуть бути різними теми, навіть 
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різні види діяльності (малювання, ліплення, аплікація) але головне на-
вчальне завдання має бути спільним. Наприклад, діти молодшої групи 
– малюють сонечко з промінчиками, середньої – дощик, старшої – буди-
ночок. Спільним завданням буде: вчити проводити прямі лінії в різних 
напрямах.

Плануючи спільні заняття за однаковими сферами життєдіяльності 
та змістовими лініями, слід дотримуватися  відповідних  вимог і реко-
мендацій:

– водночас з усіма підгрупами проводять лише такі заняття, на яких 
можна забезпечити дотримання організаційних та методичних вимог до 
педагогічного процесу;

– бажано уникати ситуацій, коли складний для сприймання матеріал 
подається для всіх вікових підгруп. Важливо правильно визначити про-
грамовий матеріал з погляду його сумісності, максимально наблизити 
вид діяльності (слухання-розуміння, говоріння, малювання, ліплення);

– матеріал, підготовлений до заняття, має містити спільні елементи 
для дітей усіх підгруп, що дає змогу об’єднати вихованців у проведенні 
ігор, відгадуванні загадок, виконанні певних завдань; 

– одна з головних умов проведення спільного заняття – його чітке 
планування, регламентація кожного етапу;

– поетапна робота з дітьми різних вікових підгруп неможлива без 
організації їхньої самостійної діяльності на кожному занятті. Коли в од-
ній групі подаються і закріплюються нові знання, вихованці інших груп 
можуть працювати самостійно;

– самостійні завдання продумуються та готуються педагогом зазда-
легідь і мають відповідати таким вимогам, активізувати розумову діяль-
ність дітей; розвивати ініціативу; бути посильними для дітей і спиратися 
на раніше набуті знання; забезпечувати реалізацію принципу поступо-
вого ускладнення; враховувати особливості групи в цілому й окремих 
вихованців; бути різноманітними за формою і змістом; містити елемен-
ти новизни; мати відповідний ступінь труднощів для дітей кожного віку; 
достатня кількість роздаткового матеріалу з кожного розділу програми.

Провідний методист з дошкілля О.І. Кононко вважає, що багато за-
лежить від того, як розпочинається заняття: водночас з усіма дітьми або 
поетапно з підгрупами [6,5]. Відразу з усіма дітьми доречно розпочина-
ти заняття на спільну тему (розгляд картин, читання художніх творів, 
розвиток звуковимови, словникове збагачення, ліплення за сюжетом 
казки тощо), тоді закінчення заняття буде поетапним. У тих випадках, 
коли пояснення має бути диференційованим, доцільним є поступовий 
початок заняття від пояснення вихователя (вчителя) – до самостійної 
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роботи [7,94].  Якщо їх проводити спільними, потрібно  підбирати до-
тичний матеріал: старші діти виконують пісню чи танець (як повторен-
ня), молодші – слухають чи дивляться і запам’ятовують. Більш склад-
ний матеріал дається старшим, коли малюки виконали всі завдання. На 
заняттях із фізкультури диференціація здійснюється за рахунок збіль-
шення дозування вправ, вимог до їх виконання, а також обладнання (для 
тренування в рівновазі даємо лави різної висоти тощо).

Вихователь різновікової групи не може обмежуватися проведенням 
занять лише цього типу, оскільки для дітей різних вікових підгруп їх перед-
бачено різну кількість протягом дня і тижня. Позитивним у таких заняттях є 
те, що вихователю вдається вкластися в передбачений час та  позайматися з 
дітьми молодшої дошкільної групи. Водночас потрібно зауважити, що  най-
більш ефективними є заняття з кожною віковою підгрупою окремо, особли-
во коли мова йде про дітей п’ятирічного віку. Якщо немає змоги проводити 
з дітьми старшої підгрупи всі заняття окремо, то хоча б організовувати таке 
навчання, коли планується заняття, яке передбачає формування звуковимо-
ви, збагачення словника, формування граматичного правильного мовлення 
та розвиток зв’язного мовлення [4,35].  З метою формування правильного 
та чистого мовлення дітей доречно  застосовувати потішки,  лічилки, скоро-
мовки, вірші, мовлення казкових героїв  тощо.  Для формування інтересу до 
мовлення потрібно використовувати засоби керування психічним станом 
п’ятирічних дітей, до яких належать бібліотерапія,  казкотерапія,  музико-
терапія, гуморотерапія, спортотерапія, танцювальна терапія та імітаційні 
ігри [5,27]. Ми дібрали дидактичний матеріал до  цих засобів. Бібліотера-
пія  представлена такими творами:  «Золотий ключик», «Барвінок», дитяча 
художня література українських та зарубіжних письменників; словникова, 
довідкова та енциклопедична дитяча література: «Велика книга «Чому», 
«Атлас тварин», «Атлас рослин».

Казкотерапія передбачає використання казок на заняттях та в повсяк-
денному спілкуванні:  «Українські народні казки»: «Ріпка», «Колобок»,  
«Рукавичка», «Лисичка і Журавель», «Івасик-Телесик», «Гуси-лебеді». 
«Чарівні казки: «Царівна-жаба», «Попелюшка»; «Казки народів світу»: 
«Дюймовочка», «Червона шапочка», «Буратіно», «Малюк і Карлсон».    

Для використання засобів музикотерапії ми дібрали твори 
П.Чайковського «Пори року», музичні етюди та твори для дітей сучас-
них композиторів, пісні («Котилася зірка», «Мати доню колихала», «Го-
робчику, пташко, пташко», «Вийди, вийди сонечко», « По дорозі жук, 
жук», «Йди, йди дощику», «Сонечко, Сонечко», «Щедрівочка щедрува-
ла» « Біла квочка», «Я коза ярая», «Мишка та котик», « Гей, там на горі 
січ іде», «Марширують козаченьки») тощо. 
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Гуморотерапія включає застосування гуморесок Остапа Вишні, Пав-
ла Глазового, Андрія Сови; ознайомлення із рубрикою «Розважайко» 
та гуморесками українських і зарубіжних письменників, надрукованих 
у дитячих газетах та журналах: «Пізнайко», «Казковий вечір»; «Барві-
нок», Дзвіночок», «Дитяча газета» тощо. 

Засоби  працетерапії спрямовані на  догляд за квітами та тваринами в 
живому кутку; робота на клумбі, в саду, на огороді; на ділянці.

До засобів спортотерапії включено руханку, фізхвилинки, рухливі та 
спортивні ігри, спортивні змагання.

Танцювальна терапія складається із  дитячих  хореографічних сце-
нок, танців, хороводів («Подоляночка»), які допомагають дітям чітко 
вимовляти звуки, склади, слова пісень, віршів. 

До цих засобів  ми включили і спілкування з природою (екскурсії у 
парк, до лісу, гаю, саду, в поле, на річку, до озера).

Для  проведення імітаційних ігор  з п’ятирічними дітьми   ми дібрали 
уривки з таких п’єс-казок:  Дніпрова Чайка «Коза-дереза», «Пан Коць-
кий»; Марійка Підгірянка  «У  якому місяці», «У чужому пір’ї»; Наталя 
Забіла «Коли зійде місяць», «Весняна казочка»; Грицько Бойко «Про 
Андрійка і Терпця»; Леся Мовчун «Свято першого грому»; «Горіхові 
принцеси», «Фіолетовий зайчик», «Новорічна плутанина».  

За твердженням  В.О.Сухомлинського,  особливе значення  має ви-
ховання у вчителя та вихователя душевної рівноваги. Він вважав не-
припустимими у їхній  діяльності роздратованість, неврівноваженість, 
цінував уміння бути оптимістом, доброзичливість, гумор [9,42].

Обов’язковою умовою проведення подібних занять є хороша орга-
нізація дитячого колективу, наявність у дітей навичок самостійної гри 
і позитивних взаємостосунків, а також знаходження постійного  місця і 
часу для їх проведення.
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ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ

 ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
 
У статті розкрито сутність етнолінгвістичних засад вивчення сучасної 

української мови майбутніми вчителями початкових класів. Висвітлено досвід 
використання етнокультурного матеріалу як складової формування етнокуль-
турної компетентності на заняттях із сучасної української мови.

Ключові слова:  етнолінгвістичні засади, етнокультура, текст, вивчення 
української мови.

Концептуальні засади мовної освіти в Україні, закладені Національ-
ною доктриною розвитку освіти в Україні XXI століття, стандартом 
мовної освіти, передбачають етнокультурний аспект навчально-вихов-
ного процесу. Відповідно до зазначених документів мета навчання рід-
ної мови в сучасних загальноосвітніх закладах полягає у формуванні 
мовної особистості, яка розвивається в етнічному середовищі, є носієм 
і транслятором культурних цінностей, активно наслідує традиції вико-
ристання рідномовних засобів у спілкуванні [1; 2].

Етнокультурний аспект навчально-виховного процесу, осмислення 
мови як етнічного явища зумовлюють опору на етнопедагогіку, що є 
акумулятором народного досвіду в системі навчання та виховання мо-
лодого покоління.
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Отже одним із головних чинників професійної пiдготовки майбут-
нього вчителя початкових класів має стати українознавчий культуроло-
гічний напрям, що дає можливість через етнокультуру, етнопедагогіку, 
етнопсихологію, етнолінгвопедагогіку, етнолінгводидактику відтворю-
вати світогляд українського народу, особливості його історії, культури, 
характеру, мовної картини світу, глибше усвідомити україномовну кар-
тину світу в зіставленні з національно-мовною картиною світу інших 
народів, сприятиме підготовці фахівця з широким філологічно-педаго-
гічним кругозором, формуванню його етнолінгвістичної культури [3]. 

Проблема формування мовленнєвих умінь і навичок студентів на 
етнооснові знаходить місце в науковій літературі й представлена та-
кими аспектами: роль народної педагогіки в процесі становлення 
особистості (Г.Ващенко, Я.Коменський, І.Песталоцці, Г.Сковорода), 
етнопедагогічна основа навчання рідної мови (Н.Бабич, А.Богуш, 
Т.Донченко, С.Єрмоленко, В.Кононенко, Л.Мацько, М.Пентилюк, 
О.Смолінська, М.Стельмахович), формування мовленнєвих умінь і на-
вичок (О.Горошкіна, В.Мельничайко, Г.Михайловська, Н.Пашківська, 
М.Пентилюк, О.Хорошковська), диференціація національно-культур-
ного компонента мови як основи формування мовлення (В.Кононенко, 
Г.Михайловська, І.Огієнко), практичне застосування народнодидак-
тичної системи в процесі формування мовленнєвих умінь і навичок 
(О.Духнович, І.Огієнко, С.Русова, М.Стельмахович), формування етики 
й естетики мовлення засобами народної дидактики (Н.Бабич, М. Пенти-
люк, М.Стельмахович), духовне становлення особистості як складова 
її мовленнєвого розвитку (Г.Ващенко, Б.Грінченко, М.Драгоманов, М. 
Костомаров), вплив етнопсихологічних чинників на формування мовної 
особистості (О.Вишневський, С.Єрмоленко).

З огляду на модернізацію змісту, форм і методів підготовки майбут-
нього вчителя початкових класів, зумовлених Болонським процесом, 
європейськими документами, що реґламентують нову мовну політику 
в Європі і в Україні, з метою поліпшення формування його професійної 
компетентності використання етнолінгвістичних знань у процесі ви-
вчення української мови розглядаємо як одне із важливих завдань роз-
витку соціокультурної компетентності у професійній підготовці майбут-
нього вчителя.

Тому метою статті є розгляд ролі етнолінгвістичних знань у процесі 
вивчення української мови у сучасній вищій школі.

Світове педагогічне товариство у ХХІ столітті вступає у новий етап 
взаємозв’язку систем освіти і культури (“суспільна місія“ вищих закла-
дів освіти), що вимагає переосмислення сучасних тенденцій розвитку 
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інститутів та університетів у контексті нової освітньої парадигми вищої 
школи. Університети розвинених країн розбудовують новий досвід ство-
рення культурних зв’язків із середовищем, у якому вони відіграють роль 
системоформувального чинника. Культура виявляється як універсальний 
механізм формування цілісної особистості, яка прагне до самореалізації і 
має почуття відповідальності, яка вміє критично мислити, цінувати духо-
вні та матеріальні скарби рідної та іншомовної культури [1, 4].

Одним із важливих завдань вивчення сучасної української мови у 
вищій школі сьогодні є етнокультурні знання, в основу яких покладено 
не лише норми національних культур та традицій, але й фонові знання, 
загальнокультурні цінності. Однак зміст сучасних навчальних програм 
з української мови у вищій школі не достатньо забезпечує можливість 
для розвитку у майбутніх фахівців етнокультурної компетенції. В осно-
ву навчання української мови покладено формування у студентів висо-
кого рівня комунікативної компетенції.

Вважаємо, що невід’ємною її складовою є етнокультурна компетен-
ція. Саме вона забезпечує повніше засвоєння національної та іншомов-
ної культури; розвиток комунікативних навичок і умінь; розширення 
загального кругозору; формування більш зрілого світобачення, орієн-
тованого на сучасний полікультурний простір; підвищення інтересу у 
процесі вивчення української мови; розвиток стимулу до самостійної 
роботи над мовою.

Одночасне вивчення мови та культури не випадкове. Саме такий 
підхід дає змогу вдало поєднувати елементи країнознавства з мовними 
явищами, які виявляються не тільки як засіб комунікації, але й як спосіб 
ознайомлення студентів з новою для них дійсністю. Так процес вивчен-
ня української мови потенційно акумулює величезні можливості для по-
дальшої підтримки мотивації студентів [5].

Одним із вагомих завдань у процесі викладання сучасної української 
мови  у вищій школі є питання визначення цілей, а також адекватного 
їм змісту навчання, під час розробки яких найбільш ефективними ви-
даються ідеї про навчання не просто мови, а й української культури у 
широкому розумінні.

Виявили, що акцент сучасних методичних досліджень змістився на 
забезпечення умов для реалізації етнолінгвістичного підходу до навчан-
ня української мови. Пропоновані методики забезпечують:

• ознайомлення студентів із мовними одиницями, що найбільш 
яскраво відображають національні особливості культури народу – носія 
мови й середовища його існування;

• головну увагу традиційно приділяють країнознавчим фоновим знанням.



413

Отже, ми дійшли висновку, що формування національних культур-
них, духовно-моральних цінностей майбутніх учителів початкових кла-
сів у навчально-виховному процесі буде ефективним, якщо: 

• визначити зміст національних цінностей (в системі природа - лю-
дина - суспільство - культура), їх педагогічне значення як фактору ду-
ховно-морального виховання особистості та механізму функціонування  
(осмислення - усвідомлення - розуміння - прийняття дій);

• встановити технологічні компоненти змісту освіти засобами народ-
ної культури (через світоглядні цінності народної педагогіки та націо-
нальної культури, актуалізації пізнавально-ціннісного, емоційно-есте-
тичного, практично-діяльнісного компонентів моделі);

• проаналізувати, розробити і розширити форми духовного життя 
молоді в період навчання у вузі;

• створити насичене освітнє середовище, яке би стимулювало сту-
дентів  прилучатися до духовних цінностей свого народу.

При створенні цієї моделі ми опиралися на Концепцію національ-
ного виховання дітей та молоді у національній системі освіти [1]. Тому 
головними напрямками запропонованої моделі у нашій роботі стануть:

- вивчення культурно-історичної спадщини нашого народу, а також 
посилення мовної підготовки, що сприятиме усвідомленню учнями сво-
їх коренів і національно-культурного досвіду, входження в рідну мову та 
самобутню культуру, не заперечуючи інтеграцію в інші культури;

- морально-екологічне виховання, що охоплює предмети гуманітарного 
та природничого циклів, спрямоване на освоєння високих зразків мораль-
ної поведінки, моральних відносин в природному середовищі, традицій на-
родної педагогіки, формування умінь та навиків розумної діяльності;

- формування духовності студентів засобами християнської етики;
- музично-художній розвиток майбутніх учителів, здобуття ними ко-

рисних умінь на основі прилучення до традиційних видів мистецтва, 
ремесел, занять майстрів регіону [4, 14-15]. 

Ми також пропонуємо використання на заняттях із сучасної укра-
їнської мови національно-культурного тексту як засобу етнопедагогіки, 
що сприятиме якісному оволодінню студентами національно орієнто-
ваними мовними одиницями, глибокими етнознаннями та формуванню 
високого рівня навичок створювати власні національно-культурні тек-
сти різних типів, стилів, жанрів мовлення.

Художнє мовлення завжди прагне стилістичної різноманітності 
форм вираження ідентичного змісту, яке, зберігаючи національні куль-
турні традиції, допомагає утримувати в свідомості нових поколінь фак-
ти старого вжитку, зразки авторської мовотворчості минулих епох.
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Пропонуємо студентам наступні лексико-фразеологічні завдання:
1. Самостійно добрати художні  тексти, у яких є стійкі звороти мови, 

лексичне значення яких сприймається як неподільне ціле, наприклад: со-
баку з’їв, бити байдики, танцювати під чиюсь дудку, залишатися з носом. 

2. Знайти у художньому тексті говіркові фразеологізми, які спеціаль-
но вводяться до нього і вступають у різку суперечність із його кодифі-
кованими нормами.

3. Відшукати у художньому тексті жаргонні фразеологізми, що в ор-
ганізованому літературними нормами тексті сприймаються як позасис-
темні елементи.

4. Знайти у художньому тексті іншомовні фразеологізми, що відзна-
чаються неабиякою експресивністю, порушують систему національної 
української мови і виходять за межі загальнонаціонального узусу.

5. Фразеологізм у художньому мовленні дуже увиразнюється, якщо 
він порушує стильові норми. Це спостерігаємо тоді, коли в художній 
текст із спеціальною лінгвостилістичною метою (як правило, для  ство-
рення експресії гумору або сатири) вводяться розмовні, просторічні, 
офіційно-ділові, професійні та наукові фразеологічні елементи. Пропо-
нуємо студентам відшукати такі елементи.

6. Знайти у художньому тексті фразеологічні одиниці, що утвори-
лись завдяки зусиллям інших авторів і стали «крилатими словами», на-
приклад: Перемагать і жить (П. Тичина), Світ ловив мене, та не спіймав 
(Г. Сковорода).

7. Дібрати такі художні тексти, у яких представлено прислів’я та 
приказки як засіб увиразнення мовлення, передачі розмовного його від-
тінку.

Отже, етнокультурний аспект у процесі організації навчання майбут-
нього вчителя початкових класів дає змогу не тільки глибше простежити 
національну специфіку мови, але й здобути ґрунтовні та всебічні знання 
про країну, мову якої вивчають. Етнолінгвістична інформація сприятиме 
розвиткові та формуванню лінгвокраїнознавчих знань, які необхідні під 
час вивчення української мови.
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The article is devoted to the ethnolinguistic principles of study of modern 
Ukrainian by the future teachers of primary classes. The experience of the use of 
еthnocultural material is refl ected as a main component of forming of еthnocultural 
competence at the lessons of modern Ukrainian.
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РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОГО МОВЛЕННЯ
УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Проаналізовано особливості розвитку мислення і мовлення учнів по-
чаткових класів та шляхи  поповнення лексичного запасу школярів на 
уроках математики.

Ключові слова: кількісні відношення, просторові форми предметів, 
геометричні фігури, багатоцифрові числа.

Культура мови як нерозривна складова особистості – одна з перших 
ознак культури людини та суспільства. Вона включає в себе багато по-
нять і вимагає постійної уваги до мовної поведінки особистості. З роз-
витком мовлення тісно й органічно пов’язане насамперед питання інте-
лектуального розвитку особис тості. Не випадково практично всі видатні 
психологи і педагоги приділяли велику увагу інтелектуальному розви-
тку дитини засобами мови. Пізнання мови на різних її рівнях є джере-
лом різнобічних  знань, засобом розвитку мислення, мовлення,  духо-
вного збагачення людини.

Мова і мовлення є продуктом культури і невід’ємною її складовою. 
Саме мова сформувала людину як особистість і творця культурних цін-
ностей. Формуючи людину в плані духовному, інтелектуальному і мо-
ральному, мова обслуговує потреби суспільства через цілий ряд  важ-
ливих функцій, які прак тично реалі зуються у мовленнєвій діяльності. 
Насамперед, це такі функції, як:

– мислиннєва (мова є інструментом і засобом мислення, формою іс-
нування думки);

– пізнавальна (засобами мови людина пізнає світ, навколишню  дій-
сність);

– комунікативна (мова є засобом спілкування);
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– національно-культурологічна (за допомогою мови людина усві-
домлює себе представником певного народу – коли ця мова є рідною; 
або вона прагне пізнати, вивчити, оцінити культурні надбання іншого 
народу – коли вивчає іншу, іноземну мову). Саме ці функції чітко ви-
являються в навчальному процесі.

Мова й мислення тісно пов’язані між собою: у процесі  оволодін-
ня учнями ма тематичною мовою та при її використанні розвивається 
математичне мислення, фор муються  специфічні для математики мовні 
конструкції та відпо відні розумові дії [2].

Виховання культури мовлення та мислення школярів, тобто вміння 
відбирати й свідомо використовувати у спілкуванні ті елементи системи 
мовних засобів, що найкраще забезпечують у кожній конкретній ситу-
ації досягнення поставленої мети – важлива ділянка роботи класовода. 
Він поряд з формуван ням інтересу до навчання, розвитком мислення, 
творчих здібностей навчає дітей точно, логічно, чітко, лаконічно ви-
словлювати думки.

Здійснюється така робота на уроках з усіх предметів, у тому числі й 
математики. Від її ефективності багато в чому залежить опанування цієї 
шкіль ної дисципліни в старших класах. Тому вимоги щодо правильнос-
ті мовлення школярів мають перебувати на такому ж рівні, як і щодо 
якісного засвоєння програмового матеріалу.

Однак на практиці, на жаль, не всі класоводи на уроках математи-
ки приділяють належну увагу мовленню учнів, не стежать за вимовою 
окремих слів, побудовою речень. 

Точність як важлива якість мовлення тісно пов’язана з правильніс-
тю використання відповідних термінів, понять. Відомо, що в 1-4 класах 
означення математичних понять не вводяться. Їх пояснюємо й розкри-
ваємо  на конкретних прикладах з опорою на життєвий досвід учнів та 
раніше набуті ними знання. І від того, наскільки міцно діти засвоять цей 
матеріал, залежить не лише правильність оперування термінами в на-
ступних класах, а й опанування математики в майбутньому.

Вивчення початкового курсу математики згідно діючої програми 
і підручників значно збагатило математичну мову школярів. Цьому 
сприяло те, що при створенні початкового курсу математики ставилась 
мета наблизити вивчення математики в початкових класах до викладан-
ня цього предмету у середніх класах, повніше використовувати широ-
кі пізнавальні можливості дітей. У результаті була створена програма, 
яка включає в себе не лише арифметику натуральних чисел і основних 
величин, але і елементи алгебри та геометрії з характерними для них 
термінами і символікою, зокрема, буквеною симво лікою. Завдяки тако-
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му змісту програми мова учнів стала в більшій мірі володіти якостями, 
властивими мові математики як мові високої точності, лаконічності, 
мові математичних виразів, термінів і символів [1,28].

На уроках математики молодші школярі вивчають кількісні відно-
шення та просторові форми предметів навколишнього світу. Усвідомлю-
вати та опису вати їх вони починають в міру оволодіння математичним 
мовленням. Завдання вчителя полягає в тому, щоб ознайомити школярів 
з новими математичними поняттями через спостереження, відчуття, їх 
життєвий досвід [1,36].

Аналіз шкільної практики, вивчення досвіду передових вчителів по-
чаткових класів дозволяють виділити основні шляхи поповнення лек-
сичного запасу школярів на уроках математики [2; 3]:

• розповідь вчителя, де він ознайомлює учнів з новими словами-
поняттями;

• бесіда, що стимулює дітей до самостійних умовиводів; 
• правильна постановка питань та вміння давати відповідь на них;
• складання невеликих оповідань-казок про числа, про хід 

розв’язання прикладів та задач (спочатку за зразком, з допомогою за-
питань вчителя, згодом за аналогією, а потім самостійно);

• використання ігрового матеріалу (математичні ігри, цікаві вправи 
на запам’ятовування нових термінів і відношень та ін.);

• систематичне виправлення помилок в усному, а потім у писемно-
му мовленні.

На перших уроках математики в мовленні учнів-першокласників до-
мінує слово-питання скільки:

- Скільки грибочків, колосків, синичок … на набірному полотні чи 
сторінці підручника?

- Скільки великих червоних квадратиків, скільки малих жовтих 
кружечків партах?

Поступово вони навчаються описувати геометричні фігури за їх розмі-
ром, кольором, матеріалом, розташуванням у просторі. Наприклад, учні з 
допомогою вчителя характеризують фігури, виставлені на набірному по-
лотні: «Перший круг картонний, великий, червоний; другий – фанерний, 
маленький, жовтий; між ними квадрат – паперовий, малий, зелений. Чер-
воний круг зліва від квадрата, жовтий – справа від квадрата».

У процесі роботи вчителі пропонують знайти дітям у класі предме-
ти, що мають форму квадрата, трикутника, кола, уявити і показати, які 
фігури можна намалювати за їх допомогою. При цьому важливо навчи-
ти дітей розрізняти смислове значення слів цифра і число, коло і круг, 
периметр і площа та ін., не сплутувати їх у своєму мовленні. Щоб до-
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сягти успіху, словникову роботу на уроках математики треба проводити 
паралельно з демонстрацією предметів. Це допоможе закріпити вивчені 
слова-терміни [2].

Опановуючи тему «Багатоцифрові числа», учні поступово накопичу-
ють знання, оволодівають новими термінами, які використовують, роз-
повідаючи про числа. Так, про число 945 вони зможуть сказати: «945 
– тризначне число, записується трьома різними цифрами.  Попереднє 
число 944, наступне – 946. У числі 945 дев’ять сотень, чотири десятки, 
п’ять одиниць. Всього одиниць 945, всього десятків – 94, сотень – 9.  945 
можна записати як суму розрядних добутків  900 + 40 + 5.  Найбільше 
число, що складається саме з таких цифр – 954, а найменше – 459.»

Учням з достатньо розвинутим математичним мовленням корисно 
запро понувати скласти розповідь про число «ланцюжком». (Хто що знає 
про число? Розкажіть, відповідаючи на мої запитання. Складіть розпо-
відь за схемою розбору числа, поданою на плакаті чи на «картці – ви-
ручалці»).

Значні труднощі виникають у школярів під час запам’ятовування 
назв компонентів і результатів арифметичних дій. Подолати їх допо-
магає систе матичне читання математичних виразів різними способами 
в ході математичних диктантів, додаткових запитань учням, рішення 
рівнянь з комен туванням. Наприклад, школярі по-різному читають при-
клад 2-1=1; доводять, що 3>1; 3-2<3-1, хоча при цьому не виконують 
математичних дій.

Спочатку процес міркування розкривають «сильні» учні, а згодом 
пропонуємо зробити висновок за аналогією для випадків 5-3>5-4 «се-
реднім» і «слабким» за розвитком мовлення учням. 

Вміння правильно вимовляти та писати назви чисел знадобиться 
учням у відповідній роботі на уроках читання й мови. Виразне читання 
умови задачі, правил за підручником з математики, повторення та пояс-
нення прочитаного – невичерпне джерело розвитку мовлення молодших 
школярів [1, 57].

Як стверджує досвід вчителів, міркування за аналогією, за алгорит-
мом, за зразком сприяє кращому запам’ятовуванню обчислювальних 
прийомів, допомагає учням пояснити вибір арифметичних дій у зада-
чах, повністю їх проаналізувати. Водночас збагачується лексичний за-
пас школярів, вдоскона люються навички правильної побудови слово-
сполучень, речень і текстів. При складанні задач за поданим планом, 
малюнком, опорними словами мовлення дітей стає більш послідовним, 
виразним, гармонійним.
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Таким чином, вдосконалення культури математичного мовлення і 
мислення школярів сприяє розвитку навичок практичних життєвих роз-
рахунків, усуненню неточ ностей вживання зайвих слів при побудові за-
питань і умови задачі, неправи льного порядку слів у реченні, мова мо-
лодших школярів стає чіткою, зв’язною, змістовною.
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УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ ДИСКУРСОМ ЯК 
ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Стаття присвячена науковому аналізові педагогічного дискурсу. Окреслено 
основні структурні елементи дискурсивної педагогіки, розглянуто достатньо 
відомі та апробовані методи навчання, які широко застосовуються у навчаль-
но-виховному процесі педагогічних установ. 

Ключові слова: дискурс, комунікація, комунікативна концепція, дискурсивне 
навчання, методологія дискурсу, дискурсивна педагогіка.

Педагогіка як наука має стародавні традиції і є майже найстарішою 
науковою та практичною діяльністю людини. Саме цьому існує безліч 
різноманітних напрямків у сучасній педагогіці та педагогічних пара-
дигм. Напрямки, школи в педагогіці розрізняються за характером їхньої 
переважної орієнтації на ту чи іншу науку про людину, що є проявом 
принципу антропологічної орієнтації педагогіки. Це важливо зрозуміти, 
бо структура та побудова педагогічного дискурсу буде залежати саме 
від тієї течії, тієї парадигми, у рамках якої виступають суб’єкти педаго-
гічного дискурсу. Відповідно до філософсько-антропологічних підстав 
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у сучасній світовій педагогіці можна виділити наступні течії: синтетич-
но-антропологічне, природознавче, соціологічне, філософське, дослід-
ницьке, тоталітарне .

Сьогодні Україна знаходиться в стані соціальних та економічних пе-
ретворень на шляху до ринкової економіки та цивілізаційних людських 
відносин. Освіта є одним із складників підтримки перехідного періоду 
та зменшення негативного впливу у різних сферах людської діяльності. 
Тільки висококваліфіковані фахівці, які володіють та використовують 
етичні норми управління, ділових відносин, можуть розуміти історич-
ні переваги змін та приймати свідомі рішення. Технічні, економічні та 
управлінські знання, психолого-педагогічна підготовка майбутніх фа-
хівців в сукупності формують новий образ, новий людський капітал, не-
обхідний для успіху державних перетворень. Саме тому соціальна від-
повідальність освіти дуже висока: соціально-відповідальна економіка 
можлива тільки за наявності відповідальної, етично грамотної особис-
тості фахівця. Можна стверджувати, що за умов соціально-відповідаль-
ної освіти в Україні буде соціально-відповідальна економіка, у зв’язку 
з чим від якості підготовки фахівця, яку здійснюють вищі навчальні за-
клади, залежить стан та розвиток сучасної української економіки.

Як засіб виконання таких завдань у сучасній вищій освіти розгля-
дається методологія дискурсу як можливості інтенсифікації навчально-
го процесу, що підвищує творчість студента, його самостійність тощо. 
Вживання терміна “дискурс” йде від латинського “discursum”, що позна-
чає “втеча від і до” й первісно в англійській та французькій науковій лі-
тературі розглядалося як контрольований мисленнєвий процес, резуль-
тат якого повинен бути впорядкованим і логічно вписуватись в ідейний 
контекст, прикладом чого є проповідь.

З іншого боку “дискурс” часто використовується для позначення 
усних форм вияву мови у протиставленні до письмових. Саме таке зна-
чення закріплено у “Словнику англійської мови”, виданому Оксфорд-
ським університетом – “зв’язок думок у процесі мовлення”. Таким чи-
ном, термін позначає поняття, що знаходиться на межі двох наук: пси-
хології та лінгвістики.

Останнім часом термін “дискурс” набув значного поширення в по-
літології, соціології, педагогіці, соціолінгвістиці та теорії комунікації, 
в яких він розшифровується за допомогою формули: мовлення + дія. 
Оскільки дія і взаємодія індивідів відбувається в певному комунікатив-
ному середовищі, то говорять про інституційний дискурс (політичний 
дискурс, релігійний дискурс, педагогічний дискурс і т.д.). Так, Тьєн Ван 
Дейк, аналізуючи моделі комунікативної поведінки, пропонує наступне 
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визначення: дискурс - це письмовий чи мовленнєвий вербальний про-
дукт комунікативної дії, функціональна частина комунікативних і за-
гальносуспільних культурних цілей соціальних груп та окремих осіб. 
Таке трактування є близьким до педагогічного дискурсу, бо включає 
розгляд дискурсу як продукту комунікативної дії, яка є головною озна-
кою педагогічного процесу.

Як широке поняття дискурс використовується багатьма науками, 
майже всіма, предметом яких є людина, акти її свідомості, поведінка 
тощо. Але існують деякі відмінності загального розуміння дискурсу у 
різних науках. У соціальній психології використання терміна “дискурс” 
зосереджується для опису типів мислення і пов’язується з працями кін-
ця 60-х років француза Мішеля Фуко, однак у 80-х рр. вже вважається, 
що дискурс не змальовує світ, а формує його, є суттю пізнання та са-
мовираження. А Джонатан Поттер та Маргарет Уезерел у своїй праці 
“Дискурс і соціальна психологія”, позначаючи цим терміном всі форми 
розмовного та письмового мовлення, демонструють способи організації 
мовою людського сприйняття і творення нею реальності. Тобто термін 
змінює свою семантику від логічного опису реальності до засобу її кон-
струювання. Це конструювання виконує різноманітні функції, як специ-
фічні, так і глобальні. Під “глобальними” дискурсами Дж.Поттер має на 
увазі здатність конструювати такі структури, як соціальне “Я”, а також 
реальність в цілому. 

Дискурс розглядається в сучасній лінгвістиці з різних позицій. Мож-
на виділити щонайменше три підходи до вивчення дискурсу. 

З позицій мовної особистості істотним представляється поняття 
комунікативної компетенції, володіння знаннями, уявленнями, уміння-
ми і навичками, необхідними для підтримки спілкування й обміну ін-
формацією в рамках відповідної культури. Комунікативна компетенція 
– складне утворення, що включає уміння підтримувати потрібну кому-
нікативну дистанцію, адекватно реагувати на мінливу тональність спіл-
кування, знати те, що потрібно знати носію даної культури, розвивати 
тему розмови у визначеному ключі спілкування, користуючись прийня-
тими комунікативними формулами і ходами спілкування, будувати тек-
сти в різних сферах спілкування на певних засадах а також правильно 
використовувати ансамбль мовних і невербальних засобів, необхідних 
для успішного спілкування у визначеній ситуації. 

З позицій текстотворення у фокусі розгляду виявляється текст, про-
тиставлюваний «нетекстові». Мова тут йде про те, завдяки чому по-
слідовність правильно і не зовсім правильно побудованих висловлю-
ваньсприймається як повідомлення, тобто про такі категорії тексту, як 
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адресність, тематична і стилістична єдність, відносна значеннєва завер-
шеність, можливість інтерпретації, жанрова специфіка й ін.

З позицій ситуації спілкування на перший план висувається типоло-
гія сфер спілкування і комунікативних ситуацій. Розробка такої типо-
логії - перспективна задача, але вона навряд чи буде успішно вирішена, 
якщо не брати до уваги протиставлення особистісного і статусно-орі-
єнтованого типів дискурсу. У першому випадку нас цікавить людина 
що говорить (пише) у всьому багатстві її особистісних характеристик, 
у другому випадку – тільки як представник тієї чи іншої групи людей. 
Особистісно орієнтований дискурс представлений у двох основних різ-
новидах – повсякденне і художнє спілкування, статусно-орієнтований 
– у безлічі різновидів, виділюваних у тому або іншому суспільстві від-
повідно до прийнятих в цьому суспільстві сфер спілкування і сформо-
ваних суспільних інститутів (політичний, діловий, науковий, педагогіч-
ний, медичний, військовий, спортивний, релігійний, юридичний і інший 
види інституціонального дискурсу).

Поширення терміна «дискурс» в різних галузях гуманітарної науки 
призвело до можливості використовувати термін «дискурс» у значеннях: 

1. продукт комунікативної дії (бесіда, спілкування); 
2. смислова однорідність, логічність і актуальність цього продукту 

(довідковий дискурс, мотиваційний, літературний, дослідницький); 
3. його жанрова та ідеологічна приналежність, прив’язаність до пев-

ного контексту (тоталітарний дискурс, епістолярний дискурс і т.д.); 
4. зв’язок з цілісним шаром культури та конкретним історичним пе-

ріодом;
5. стосовно галузей наукового дослідження він позначає методоло-

гічну спрямованість, впорядкованість елементів у певній науці (екзис-
тенційний дискурс літературознавства, ґендерний тощо). 

Таким чином, виявляється, що дискурс – це багатозначний соціо-
культурний термін, який враховує всю сукупність обставин, що пере-
дували його виникненню, а також логічно впорядкований цілісний шар 
явищ, що визначає ці обставини й одночасно включає їх в себе [4, с. 19].

Педагогічний дискурс – це вид інституціонального спілкування з 
регулятивною спрямованістю, метою якого є соціалізація нового чле-
на суспільства, передача йому якихось певних знань, умінь, навичок, 
соціальних цінностей. У ньому виявляється реалізація соціальних про-
грам взаємодії учасників в умовах ситуації навчального спілкування. 
Як результат взаємодії партнерів у ситуації навчального спілкування 
педагогічний дискурс відноситься до таких типових інституціональних 
форм інтеракції, у яких він реалізується і де, відповідно, закріплюється 
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в соціальних правилах, нормах, специфічних ритуалах і формулах, що 
мають свій мовний вираз.

Будучи відображенням моделі комунікації, педагогічний дискурс наці-
лений на оволодіння учнями механізмів породження або конструювання 
мовних здобутків на основі мовного досвіду й усвідомленого розуміння 
функціонування мовних засобів у процесі комунікації. Педагогічний дис-
курс – це не просто послідовність окремих мовних здобутків або оди-
ниць, скріплених між собою значеннєвим і формальним зв’язком, але і 
конструкт можливої мовної діяльності що відбиває структуру особистос-
ті комуніканта, її світогляд (систему мотивів, позицій, поглядів). 

Педагогічний дискурс є діалогом у широкому змісті цього слова, 
який може бути нескінченно продовжений і в нього можуть вступати 
нові учасники комунікації при необхідності проходження загальної ін-
тенції типової взаємодії і схемі фреймової організації акту навчальної 
комунікації. У значеннєвому і формальному плані педагогічний дискурс 
відбиває реальну ситуацію, яка передує знанням, а також передані зна-
ння, що припускає спрямованість до наступного досвіду.

До числа факторів, що впливають на розвиток та реалізацію особис-
тісного потенціалу майбутнього фахівця під час навчання у вищому на-
вчальному закладі, слід віднести багато факторів, серед яких – організа-
ційно-педагогічний вплив, мотивація навчання, термін навчання, загальні 
здібності, засоби навчання, структура, зміст, та обсяг навчального матері-
алу, навченість студента тощо, а також методологія педагогічного дискур-
су як засіб підвищення ефективності та гуманізації навчального процесу.

Однією із ключових категорій педагогічного дискурсу є категорія 
педагогічної взаємодії, яка є домінуючим дидактичним фактором, що 
впливає на мотивацію навчання студента, результат цього навчання, 
бо навчально-виховний процес – це справа не тільки викладача, а дво-
бічний процес взаємодії між викладачем та студентом. Для ефективної 
реалізації цього процесу працюють (трудяться) не тільки викладачі, а й 
ті, хто навчається. Дискурсні педагогічні технології припускають напо-
легливу працю з боку студента, перш за все, а головне завдання педагога 
– спланувати цю працю, спрямувати її у конструктивне русло. Але пе-
дагогічний дискурс в силу притаманних йому комунікативно - творчих 
особливостей не завжди здійснюється сплановано, особливо, якщо мова 
йде про вищу освіту. Це відбувається за рахунок різноманітності соці-
ального середовища суб’єктів педагогічного дискурсу вищої школи, на 
відміну від шкільних та дошкільних форм освіти. Студенти потрапляю-
чи до вузу, є носіями різноманітних соціальних, демографічних, куль-
турних, національно-етнічних рольових стандартів.
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Таким чином, можна стверджувати, що у вищій школі дискурсні пе-
дагогічні технології реалізуються як спонтанно, так і в раціонально-ор-
ганізованій формі. Міра раціональності та організованості залежить від 
внутрішніх та зовнішніх факторів. До внутрішніх, стосовно викладача, 
відносяться педагогічна майстерність, його досвід, авторитет, знання 
власного предмету та досвідченість в інших сферах, загальний куль-
турний рівень, володіння знаннями про загальнолюдські цінності, до-
сягнення тощо. Тобто все те, що піддається формуванню, зовнішньому 
контролю, те, що викладач може сформувати власноруч, наприклад, під-
вищенням кваліфікації чи власного культурного рівня. Треба зазначити, 
що для вдалої організації та контролю дискурсу викладачу потрібно, 
так би мовити, розмовляти зі студентами однією мовою, тобто розуміти 
прийняті у даному середовищі речові конструкти саме так і з тим самим 
змістом, як їх використовують інші учасники дискурсу. Це не просто 
розуміння студентського “сленгу”, і в ніякому разі не використання його 
в аудиторії. Це більш глибокі знання того комунікативного середовища, 
в якому студенти відтворюють власні дискурсні форми.

Ефективність спілкування викладача зі студентами, відноситься до 
тих наукових проблем, у дослідженні яких завжди присутня лінгвістич-
на основа. У практичній площині ця проблема актуалізується в пере-
ломні періоди розвитку співтовариств людей, коли гуманітарні знання, а 
разом з ними і духовність людини піддаються найсильнішому впливові 
деструктивних факторів. У такі періоди процес соціалізації студента 
вимагає участі викладачів з високим рівнем комунікативної компетен-
ції. Знання всіх сторін педагогічного дискурсу, включаючи особливості 
мовної картини світу аудиторії, уміння прогнозувати комунікативний 
успіх на заняттях, навички вибору точних мовних стратегій і тактик, 
складає комунікативну компетенцію викладача в сучасному її розумінні. 

Мета педагогічного дискурсу – соціалізація нового члена суспіль-
ства (пояснення світобудови, норм і правил поведінки, організація ді-
яльності нового члена суспільства в плані його залучення до цінностей 
і видів поведінки, очікуваним від студента, перевірка розуміння і засво-
єння інформації, оцінка результатів). 

Повний список цінностей педагогічного дискурсу досить важко склас-
ти з кількох причин: по-перше, педагогічний дискурс є основою для фор-
мування світогляду, і тому майже всі моральні цінності закладені в цьому 
типі дискурсу; по-друге, він у деяких аспектах перетинається з релігій-
ним, науковим, політичним, економічним, психологічним тощо типами 
дискурсу, і тому важко виділити власне педагогічні сторони цінностей; 
по-третє, цінності дискурсу несуть ідеологічний заряд, і тому у різних 
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ідеологічних системах можливі розбіжності у відповідних цінностях; на-
решті, ціннісна картина світу складається не з дискретних утворень, а з 
континуума, що створюється людьми з певною частиною умовності. 

Стратегії педагогічного дискурсу складаються з комунікативних ін-
тенцій, що конкретизують основну мету соціалізації людини – перетво-
рити людину в члена суспільства, що поділяє систему цінностей, знань 
і думок, норм і правил поведінки цього суспільства. Можна виділити 
наступні комунікативні стратегії: пояснюючу, оцінюючу, контролюючу, 
сприяючу, організуючу. 

У структуру дискурсу обов’язково входить діалог, бо пояснення діа-
логічне за своєю природою, і хоча діалог ширше, ніж питально-відпо-
відна єдність, питання і відповіді займають у процесі передачі знань 
провідне місце. Викладач, прагнучи спонукати пізнавальну активність 
студентів, ставить питання і, пояснюючи, дає на ці питання відповіді. 
Специфіка питань і відповідей у педагогічному дискурсі полягає в тому, 
що викладач, задаючи питання, повинен заздалегідь не тільки знати пра-
вильну відповідь, а й передбачити цю відповідь у комунікативному полі 
студента, що відповідає.

Діалог передбачає не просто репліки, а форму питання – відповідь. 
У цьому контексті цікаво, як класифікуються відповіді у педагогічному 
дискурсі, для найбільш повного керування ним. Наприклад, можна вста-
новлювати таку класифікацію:

1. Інформативні і псевдоінформативні висловлювання. До останніх, 
зокрема, відносяться питання - загадки і питання - вікторини. Відпові-
даючи на інформативне питання, адресат ліквідує незнання адресанта, 
відповідаючи ж на псевдоінформативні питання, адресат демонструє 
свої знання.

2. У лінгвістичних дослідженнях протиставляються інформаційні і 
риторичні, поважні і контролюючі, веріфікативні й апелятивні, модальні 
і диктальні питання.

Питання в педагогічному дискурсі, зрозуміло, представлені у всій 
повноті своїх первинних і вторинних функцій, але специфіка поясню-
ючих питань полягає в поступовому розкритті сутності предмета. Від-
повідно, відповідь у педагогічному дискурсі – це стимул до постановки 
нового питання.

Педагогічний дискурс потребує управління з боку викладача, а це 
означає, що викладач повинен володіти не тільки педагогічною май-
стерністю взагалі, а й методологією педагогічного дискурсу, яка вклю-
чатиме вміння визначити тему майбутнього дискурсу та її архітектоніку, 
визначити список рекомендованої літератури, ознайомитися з учасни-
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ками дискурсу, обрати активних учасників дискурсу та підготувати їх 
наперед за заданою тематикою. Після цього від викладача вимагається 
регуляція інтенсивності дискурсу та його відповідності заданій темі, 
компетентне підведення підсумків дискурсу. Для цього існує методоло-
гія педагогічного дискурсу, з якою викладачі мають бути ознайомлені, 
але існує ще декілька зауважень.

Першочерговою умовою реального створення педагогічного дискурсу 
(з урахуванням навіть його потенційного аспекту) є створення спільнос-
ті: 

а) предметно-референтної ситуації (усе, що оточує суб’єктів дискур-
су «зовні» – події, факти як реальні, так і придумані як навчальні зраз-
ки, предметна реальність, що може стати темою діалогу й обирається 
відповідно до мотиву діяльності й інтересів партнера по навчальному 
спілкуванню);

б) комунікативної ситуації, куди, крім задуму діяльності суб’єктів 
педагогічного дискурсу, адекватному задумові фреймової конфігурації 
типового акту взаємодії, включаються і конкретні умови вербального 
обміну мовними діями, що можуть варіюватися в межах такої конфі-
гурації, і психологічні особливості («типи») партнерів, і їхній соціаль-
ний статус. При цьому їхнє знання, інтереси, світогляд тощо можуть в 
особистісному плані відрізнятися, але створювати певну однорідність і 
спільність щодо попередніх мовних дій [7, с. 183].

У педагогічному дискурсі саме комунікативний компонент здебіль-
шого визначає його ефективність в цілому. Але аналіз проблем початків-
ців-викладачів показує, що процес спілкування у навчальній та виховній 
діяльності викликає певні труднощі, які пов’язані насамперед з тим, що 
він не володіє спілкуванням як професійним інструментом своєї роботи. 
Саме навички професійного спілкування – це те, що потрібно від нових 
викладацьких кадрів (окрім спеціальних знань) для того, щоб вони були 
спроможні здійснювати навчальну та виховну діяльність на тому рівні, 
якого вимагає сьогодення. На жаль, з боку самих молодих викладачів це 
викликає непорозуміння та негативну реакцію – “навіщо це треба?” або 
“я й так успішно спілкуюся” [26, с. 40].
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ІНТЕГРАЦІЯ ВИДІВ ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК 
ЗАСІБ КРЕАТИВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

У статті визначено роль інтеграції видів естетичної діяльності засобом 
креативного розвитку особистості. Розкрито змістовий, мотиваційний та 
операційний компоненти методики розвитку мовлення засобом інтегрованої 
естетичної діяльності на основі діяльнісного, комунікативного, соціокультур-
ного підходів до організації особистісно зорієнтованого навчання.

Ключові слова: інтеграція, види естетичної діяльності, засоби розвитку 
мовлення, креативний розвиток особистості, проектна діяльність. 

Реформування  загальноосвітньої школи в особистісно зорієнтовану 
зумовлено потребами демократичного суспільства в Україні.

У Концепції Державної національної програми «Освіта. (Україна 
ХХІ століття)» Національній державній комплексній програмі естетич-
ного виховання, при розробці державних стандартів визначено пріори-
тетним напрямом розвиток гуманітарного мислення, формування наці-
ональної свідомості. 

У контексті цієї суспільної потреби особливої ваги набуває гумані-
зація освіти, вивчення дисциплін естетичного спрямування та україн-
ської мови як навчального предмета – це формує національно свідому, 
духовно багату, творчу особистість, що володіє вміннями комунікативно 
доцільно використовувати мовні засоби у різних сферах і видах мовлен-
нєвої діяльності. 

У шкільному навчанні оволодіння мовою відбувається насамперед 
на уроках української мови, але найвищі результати досягаються, якщо 
мовленнєвий розвиток здійснюється під час вивчення всіх предметів. 
Доцільним є такий підхід до навчання української мови, за якого сам 
процес її вивчення стає процесом поєднання отриманих знань і вмінь 
із життям. Важливим засобом реалізації такого підходу є здійснення 
взаємозв’язків навчання української мови та інших предметів. Вагома 
роль надається розкриттю розвивальних можливостей різних видів мис-
тецтв у процесі мовленнєвого розвитку учнів.

З огляду на  завдання, які стоять перед сучасною школою, необхід-
но подолати розрізненість, фрагментарність у навчальному процесі, 
домогтися системного використання міжпредметної інтеграції (повної 
− інтегровані курси та часткової − інтегровані уроки) і міжпредметних 
зв’язків. Проблемі використання міжпредметних зв’язків та міжпред-
метної інтеграції у процесі навчання приділяється значна увага як на-
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уковцями (психологами, дидактами, методистами), так і вчителями. Ін-
тегроване навчання (за даними останніх наукових досліджень) сприяє 
усвідомленому засвоєнню знань, гнучкості їх використання, розширює 
кругозір учнів, сприяє вихованню у них стійких пізнавальних  інтересів, 
формує здатність дитини сприймати явища і факти емоційно, різнобічно 
і системно. У зв’язку з важливістю означеного методичного підходу не-
обхідно встановити чітку систему взаємозв’язків між різними навчаль-
ними предметами, з’ясувати  структуру цих взаємозв’язків, виявити  їх 
особливості. 

Питання міжпредметної інтеграції має необмежені можливості для 
вивчення української мови як навчального предмета. Це зумовлено тим, 
що українська мова є об’єктом вивчення та водночас засобом побудови 
висловлювань з усіх навчальних дисциплін. У наукових працях найчас-
тіше розглядаються зв’язки мови і літератури як предметів близьких, 
споріднених, значно рідше – з іншими навчальними предметами, зо-
крема з природознавчими і суспільними дисциплінами, музикою, обра-
зотворчим мистецтвом (Л. Варзацька, Н. Волошина, Н. Голуб, І. Ґудзик, 
Т. Донченко, Н. Миропольська, М. Плющ, О. Хорошківська, М. Чембер-
жі).

Реалізувати означені проблеми спроможна гуманістично зорієнто-
вана педагогіка, яка спрямована на випереджувальне, цілісне, фунда-
ментальне розв’язання основних проблем навчання, синтезує основні 
напрямки освітнього процесу:  особистісно зорієнтоване навчання, кре-
ативність, компетентність.

Особистісно зорієнтований підхід до навчання і виховання успішно 
здійснюється засобами інтеграції, оскільки учень сам у змозі обирати 
«опорні» знання з різних предметів як у процесі навчання, так і в проце-
сі більш широкої взаємодії з довкіллям. Принцип інтеграції відповідає 
психічній та фізіологічній природі дитини, сутності самої мови як сус-
пільного явища в його зв’язках з усіма аспектами багатогранного світу, і 
тому цілком може бути покладений в основу сучасної лінгводидактики. 

На уроках української мови не тільки формуються і поповнюються 
знання молодших школярів з мови і мовлення, а й реалізуються важливі 
виховні завдання. Саме за допомогою початкових уявлень і знань про 
діалектичні закономірності розвитку природи і мови закладається у мо-
лодших школярів основа світогляду, формується ставлення до історії, 
культури і літератури, мови свого народу, виховується почуття патріо-
тизму.

Розвиток мовної особистості засобами мистецтва слова дослі-
джували Л. Андронова, О. Аксьонова, Л. Бєлєнька, І. Бех, Г. Бійчук, 
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Л. Варзацька, М. Вашуленко, Н. Волошина, Н. Вітковська, Т. Дончен-
ко, С. Жила, О. Мазуркевич, Л. Мацько, В. Мартиненко, О. Нікіфорова, 
М. Плющ, О. Савченко, Г. Тарасенко, Т. Цвелих, З. Шевченко та ін. У 
працях цих вчених обґрунтовується думка про те, що слово є вагомим 
засобом естетичного розвитку дитячої особистості, формування її мов-
леннєвої, естетичної культури.

Культурний досвід молоді, за даними наукових досліджень М. Чем-
бержі, О. Ростовського, Н. Миропольської, Т. Андрущенко, А. Дорогої 
складається з багатьох, часто суперечливих, нашарувань, серед яких 
переважає синтез мистецтв, що сформувався в розвинену індустрію 
реклами, естради, телебачення, комп’ютерних технологій. Більшу до-
віру нині викликає візуальний образ, аніж літературний. Молоді люди 
гублять зв’язок з художньо-естетичним кодом слова. Цим зумовлюється 
руйнація здатності сприймати і створювати виразне не лише в мисте-
цтві, а й у житті: мову підмінює її сурогат, феномен художнього стає 
розмитим, внаслідок чого молодій людині важко відділити мистецтво 
від його неякісної імітації. У зв’язку з цим постає гостра необхідність 
поєднати освіту й виховання з культурою, яка є середовищем, що виро-
щує і духовно збагачує особистість [1, 15].

Особливо перспективним є спосіб пізнання рідної мови через 
розв’язання мовленнєвих завдань, які реалізуються системою комплек-
сних вправ за рівнем творчості, мірою допомоги та способами інтеграції 
видів естетичної діяльності, що програмує органічне поєднання різних 
видів дитячої творчості в одній художній дії . Досягти цієї єдності мож-
на тільки за допомогою інтеграції та оптимізації навчання (В. Онищук, 
О. Савченко, Н. Свіріна, В. Паламарчук, А. Хуторской) [18, 124].

Аналіз програмно-методичного забезпечення шкільного курсу україн-
ської мови засвідчує, що програми і підручники з української мови зорі-
єнтовані на розвиток мовної особистості, однак їх авторами більше уваги 
приділяється формуванню й удосконаленню прийомів пізнавальної ді-
яльності і значно менше – опануванню узагальнених способів навчальної 
та мовленнєвої діяльності, креативних умінь, пов’язаних із самостійним 
здобуттям знань, необхідних для подальшої освіти і самоосвіти [14, 15].

Отже, актуальність питання зумовлена, по-перше, потребою деталь-
нішої розробки означеної проблеми в теоретичному і практичному ас-
пектах  сучасної лінгводидактики; по-друге, необхідністю розв’язати 
одну з основних педагогічних проблем загальноосвітніх шкіл – форму-
вання у молодших школярів узагальнених умінь сприймати, відтворю-
вати, будувати і вдосконалювати тексти різних типів, стилів, жанрів за-
собом інтеграції видів естетичної діяльності.
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Мовленнєвий розвиток молодших школярів засобом інтеграції видів 
естетичної діяльності сприяє вихованню у дітей національної гідності і 
свідомості, гуманістичних ідеалів; повнішому забезпеченню повноцін-
них умов для розкриття духовного світу дитини, розвиткові уяви дити-
ни,  формуванню узагальнених пізнавальних і мовленнєвих умінь.

Проаналізувавши філософські, мистецтвознавчі, психолінгвістичні, 
мовознавчі, психолого-педагогічні та лінгводидактичні джерела з до-
сліджуваної проблеми, дозволимо висловити думку, яка полягає у твер-
дженні, що ефективність формування мовленнєвих умінь засобом інте-
грованої естетичної діяльності підвищується за умов:

− трансформації змісту, структури, методів, засобів, організаційних 
форм пізнання в системі особистісно зорієнтованого навчання;

− спрямованості системи інтегрованих уроків на механізми мов-
лення, структуру сприймання і переробки інформації, структуру уяви і 
мовленнєвої діяльності, загальний розвиток дитини (зону найближчого 
розвитку) з метою досягнення раціонального співвідношення емоційно-
образної та логіко-понятійної діяльності учня у структурі навчально-ви-
ховного процесу;

− постійної опори на узагальнені способи пізнавальної і мовленнєвої 
діяльності стосовно етапів навчання, які ґрунтуються на раціонально-
му використанні внутрішньопредметних, міжпредметних зв’язків та на 
зв’язках між різними знаковими системами (мовою, літературою, при-
родознавством, історією, музикою, образотворчим мистецтвом);

− поетапного характеру управління пізнавальною і мовленнєвою ді-
яльністю.

Загальну методологію дослідження означеної проблеми складають:
− філософські положення про безпосередній зв’язок мови і культу-

ри (В. Гумбольдт, К. Юнг); про рідне слово як засіб розвитку людини 
(О. Потебня); про слово як виховний чинник особистості (К. Ушин-
ський, І. Огієнко, В. Сухомлинський) [10, 18];

− теорія мовленнєвої діяльності (О. Леонтьєв, М. Жинкін); дані пси-
холого-педагогічної науки про структуру сприймання й уяви (Ж. Піаже); 
лінгводидактичні ідеї особистісно зорієнтованого національного на-
вчання (Ш. Амонашвілі, Е. Бондаревська, Г. Костюк, В. Сухомлинський, 
Г. Токмань, А. Фасоля, М. Холодна, А. Хуторськой, І. Якиманська);

− дані психології про особливості сприймання учнями початкових 
класів літературних і мистецьких явищ та основні види художнього (ді-
йового, дискурсивного, ейдетичного) мислення (Л. Виготський, В. Кли-
менко, О. Нікіфорова).
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Пропонуємо модель мовленнєвого розвитку особистості засо-
бом інтегрованої естетичної діяльності, структурними блоками якої є: 
а) підсистема текстів та мистецьких творів (музика, прикладне, обра-
зотворче, монументальне мистецтво, хореографія, театральне мисте-
цтво); б) підсистема комплексних  завдань за ступенем самостійності 
та рівнем творчості, способами інтеграції видів діяльності відповід-
но до структури навчально-виховного процесу, окремим компонентом 
якої є розширення кругозору, збагачення словника та граматичної бу-
дови мовлення учнів як передумови, що формує здатність особистості 
займати активну позицію в житті й пізнанні; в) підсистема проектної, 
інтерактивної діяльності учнів; г) підсистема керування сприйманням, 
мисленням, уявою, мовленнєвою творчістю у структурі інтегрованого 
уроку української мови і мовлення.

З погляду лінгвістики мова розглядається як феномен психічного 
стану активності людини,  народу в цілому, їхньої діяльності взагалі. 
Процес переходу думки в слово відбувається, як встановлено в дослі-
дженнях Л. Виготського, у вигляді перетворення особистісного смислу 
в загальнозрозуміле значення. Проте цьому процесу передує важливий 
етап, а саме думка народжується не від іншої думки, а від різних по-
треб людини, від тієї сфери, яка охоплює всі наші захоплення, емо-
ції, мотиви тощо. Іншими словами, за думкою криється мотив, тобто 
те, заради чого ми говоримо. Мотив – перша інстанція в зародженні 
мови. Він – остання інстанція у зворотному процесі – процесі сприй-
няття і розуміння сказаного, оскільки ми розуміємо не мову, і навіть не 
думку, а те, заради чого висловлюється наш співбесідник. Даний процес 
відбувається не раптово, він здійснюється у внутрішньому мовленні.

Внутрішня мова – це не «мова про себе», це мова, яка складається 
з головних схем слів, які містять у собі основну інформацію. Оскільки 
думка несе в собі ту інформацію, про яку йтиметься, то те, що сказано 
в предметі мовлення, Л. Виготський називає «рема». Отже, внутрішнє 
мовлення – «це набір рем майбутнього висловлювання» – усного або 
писемного мовлення. Внутрішнє мовлення нерозривно пов’язане із 
зовнішнім – усним та писемним.

«Зв’язне (монологічне) мовлення» − це процес, діяльність мовця, 
послідовний усний чи письмовий виклад думок, знань. Продуктом же 
означеного процесу є текст, тобто сукупність взаємопов’язаних само-
стійних речень, об’єднаних спільним предметом, темою і головною 
думкою висловлювання за допомогою мовних, лексичних й інтона-
ційних засобів.
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Будуючи висловлювання (усне чи писемне), автор спирається на на-
явний у нього запас слів і граматичних моделей. Це матеріал довготри-
валої пам’яті. Другий компонент довготривалої пам’яті – запас уявлень 
і понять про навколишнє, здобутий у різні моменти життя.

Крім довготривалої пам’яті, у процесі мовлення важлива роль на-
лежить оперативній пам’яті. Вона діє декілька секунд, відбирає із дов-
готривалої пам’яті синтаксичні схеми і включає в неї слова. Сутність 
оперативної пам’яті зводиться до двох функцій − 1) утримання двох 
написаних чи сказаних слів під час побудови речення; 2) виперед-
ження двох сусідніх синтаксично зв’язаних слів у ланцюгу всього 
речення, тексту.

Створення монологу починається з авторського задуму. Він теж 
формується в механізмі утримання і випередження, але стосується не 
окремого речення, а всього висловлювання, спрямовує весь хід думки 
під час його побудови. Зміст, методи, форми оволодіння монологічним 
мовленням співвідносяться, як встановлено О. Леонтьєвим, з етапами 
мовленнєвої діяльності мовця, його основними структурними компо-
нентами (орієнтація, планування, реалізація і контроль). Авторський 
задум народжується з певних мотивів спілкування, потреби розповісти 
про якісь події, довести своє твердження, описати істотні ознаки явищ 
дійсності. З огляду на певну мету і ситуацію спілкування викристалізо-
вується намір: про що скажемо (напишемо)?, як?, з якою метою?

 Орієнтація у завданнях і обставинах спілкування – це перший етап 
структури мовленнєвої діяльності. І саме на цьому етапі мовець стика-
ється з об’єктивною трудністю. Під час сприймання предмети дійсності 
даються нашій свідомості нерозчленовано, злито. Щоб передати послі-
довно думки про предмет, який ми сприймаємо, слід виокремити його 
ознаки в їх взаємозв’язках; визначити, які з них головні, і підпорядкува-
ти їм другорядні, уточнювальні, пояснювальні; передати цю складну за-
лежність ознак предмета відповідними мовними засобами. Наш виклад 
має бути таким виразним і чітким, щоб той, до кого звернене наше мов-
лення, міг одержати точні уявлення про предмет, який ми сприймаємо 
і повідомляємо про нього. Іншими словами, під час побудови тексту 
виникає необхідність стати на точку зору адресата нашого мовлен-
ня, чітко уявляти хід усієї думки, тобто необхідний випереджувальний 
синтез всього тексту.

Врахування автором оцінок тих, хто слухає або читає висловлю-
вання, допомагає йому здійснити свій задум. Орієнтованість на адре-
сата мовлення і є зворотним зв’язком, критикою власного тексту 
(М. Жинкін) [2, 35].
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Другий етап мовленнєвої діяльності – планування. Автор обмірко-
вує попередній план розгортання задуму. Накреслює основну тезу ви-
словлювання, його серцевину, знаходить підхід до цього центру, потім 
обмірковує висновки і завершальну частину. Цей план спочатку схема-
тичний, не розгорнений у деталях. Він безперервно уточнюється, змі-
нюється у процесі творчості.

Коли якась частина висловлювання вже знайшла своє словесне вира-
ження, автор, обмірковуючи подальший хід думки, бере до уваги те, що вже 
створено. Зміст уже побудованого фрагмента постає у згорненому, узагаль-
неному вигляді. Промовлені чи написані слова перетворюються на код 
внутрішнього мовлення – зорові уявлення, різноманітні схеми, блоки. У 
такому самому коді відбувається планування наступних частин твору.

Працюючи над продовженням висловлювання, автор порівнює ком-
поненти свого тексту з кращими варіантами, вносить поправки, коригує 
своє мовлення. Передача думки мовними засобами та удосконалення 
свого мовлення – це наступні етапи структури мовленнєвої діяльності 
– третій і четвертий.

Отже, процес творення тексту поділяється на чотири етапи:1) орі-
єнтування в умовах спілкування; 2) планування ходу думки; 3) добір 
найбільш відповідних мовних засобів для її вираження; 4) забезпечення 
зворотного зв’язку.

Усі чотири етапи монологічного мовлення (орієнтування, плану-
вання, реалізація і контроль) постійно чергуються, перебувають у по-
стійній взаємодії.

Розвиток мовлення як ширше поняття, становлячи єдине ціле, по-
рівняно з розвитком зв’язного мовлення, включає в себе: а) розвиток 
мовленнєвої компетенції школярів, опанування узагальнених способів 
мовленнєвої діяльності; б) засвоєння учнями властивостей гарного мов-
лення і дотримання їх вимог; в) збагачення мовного запасу учнів сло-
вами і граматичними конструкціями; г) оволодіння мовними нормами 
літературної мови, у тому числі стилістичними; д) формування в учнів 
умінь і навичок сприймати, продукувати й оцінювати тексти різних жан-
рів, типів, стилів. Увесь обсяг завдань, пов’язаних з розвитком мовлен-
ня, найповніше відображає термін «мовленнєвий розвиток».

Кінцева мета навчання української мови – мовленнєвий розвиток 
учнів, тому система уроків, що передбачає опрацювання будь-якої лінг-
вістичної теми, має узгоджуватися із цією метою, яка і є головним кри-
терієм її ефективності.

Використання потенційних можливостей мовленнєвого розвитку 
учнів закладено в сучасній програмі й концепції з української мови, яка 
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будується на засадах особистісно зорієнтованого навчання. Вивчення 
мовних і мовленнєвих явищ має здійснюватись на основі системи тек-
стів з огляду їх соціокультурних, дидактичних і розвивальних функцій. 
Спеціально дібрані тексти є ефективним способом прилучення дітей до 
духовної культури народу, розширення їхнього кругозору [6,65], форму-
вання особистісного бачення краси, добра, істини, правди. Особистісно 
зорієнтована мовна освіта утверджує своїм пріоритетом і цінністю осо-
бистість учня як суб’єкта культури, життя, навчально-виховного проце-
су. Однією з провідних розвивальних функцій особистісно зорієнтова-
ної мовної освіти, що ґрунтується на провідному принципі природовід-
повідності, є міжпредметна інтеграція.

У дидактиці та лінгводидактиці (Л. Варзацька, Л. Скуратівський, 
А. Хуторськой) зміст інтегрованого навчання з’ясовується через фунда-
ментальне поняття мета предмета, який є системоутворювальним. Сут-
ність метапредметного навчання полягає у визначенні системи особистіс-
но значущих навчальних змістів учня, що формується в процесі взаємодії 
його з глибинними основами світу та усвідомленням цієї взаємодії. Най-
більш перспективними типами інтеграції є: а) інтеграція за змістом на-
вчальних предметів, б) видами пізнавальної діяльності [18, 236].

З позицій теорії ноосфери (В.Вернадський) обґрунтовано можливості 
гармонізації педагогічних впливів освітнього процесу на особистість, яка 
досягається системним підходом до аналізу сприймання, уяви, мислення, 
емоційно-вольової сфери учня та використанням означених психічних 
явищ відповідно до структури основних етапів сприймання інформації 
людиною під час формування комунікативних умінь (Ж. Піаже).

Новітні дані психології і психолінгвістики про особливості сприй-
мання, уяви, образного мислення, становлення емоційно-чуттєвої та ло-
гіко-понятійної сфери особистості у їхньому нерозривному зв’язку, про 
основні види мислення (дійове, дискурсивне, ейдетичне) орієнтують на 
створення моделі мовної освіти та мовленнєвого розвитку засобом інте-
грації видів художньої діяльності з урахуванням вікових, типологічних, 
національних особливостей учнів молодшого шкільного віку.    

Розвивальні можливості міжпредметної інтеграції ґрунтуються на 
мотиваційній сфері та розвитку уяви як провідних психічних процесах 
становлення творчої особистості, визначають методичні засади розви-
тку зв’язного мовлення.

Визначальними умовами ефективності створеної моделі мовленнє-
вого розвитку засобом інтегрованої художньої діяльності є зорієнтова-
ність змісту, методів і форм пізнання на формування українського на-
ціонального характеру; осягнення особистістю ціннісних орієнтацій; 
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здатність займати активну особистісну позицію в процесі пізнання. У 
процесі структурування навчального матеріалу оптимально поєднують-
ся: 1) опора на провідні види діяльності особистості як визначальний 
фактор її розвитку та 2) метод формування узагальнених предметних 
структур та узагальнених способів пізнавальної і мовленнєвої діяль-
ності, завдяки чому досягається гармонізація педагогічних впливів на 
особистість, формуються у школярів змістоутворювальні мотиви, орг-
діяльнісні уміння.

Структура інтегрованого уроку української мови і мовлення, її осно-
вні етапи (формування задуму висловлювання, творення тексту, оцінка 
та удосконалення створених висловлювань) співвідносяться з етапа-
ми мовленнєвої діяльності: орієнтування, планування, реалізація 
і контроль. З огляду на головні завдання кожного етапу творення ви-
словлювання, тему соціокультурної і змістової ліній, вікові типологічні 
національні особливості особистості, встановлено специфіку добору 
літературних творів, творів інших видів мистецтв та способи їх вико-
ристання в процесі конструювання комплексних вправ стосовно ета-
пів а) формування задуму висловлювання, б) творення текстів, в) 
редагування, рефлексії.

На етапі формування задуму висловлювання з огляду на його осно-
вні завдання – мотивацію, актуалізацію суб’єктного досвіду, опорних 
знань та активізацію мовних засобів доцільними є такі способи вико-
ристання текстово-художнього матеріалу:

перший спосіб – орієнтує на використання творів, які є синтезом 
мистецтв, спонукають до різних видів імпровізованої мовленнєвої ді-
яльності та розвивають узагальнені уміння зв’язного мовлення, а також: 
а) одночасне виконання виразного читання поезії та музичного вокалізу; 
б) пластичний етюд у музичному супроводі; в) виконання емблем, сим-
волів,  ілюстрацій у музичному супроводі; г) драматизацію легенд; ґ) 
роздуми учнів про засоби виразності у різних видах мистецтв;

другий спосіб – передбачає поєднання текстів поезій, народних 
пісень, віршованих загадок, легенд, міфів, казок, які поєднуються із 
різними видами імпровізованої і підготовленої мовленнєвої та есте-
тичної діяльності учнів, зокрема а) складання словесних, графічних, 
хореографічних малюнків; б) драматизації; в) сприймання  музичних і 
літературних творів; г) спостереження за ілюстрацією; ґ) зіставлення 
явищ музики і живопису, виконання малюнків за їх мотивами. Найістот-
нішим в методиці організації словесної творчості є опора на асоціативні 
ряди особистості, які активізують творчу уяву, а не пригнічують вільний 
потік уявлень, вражень, думок. 
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УДК 378:81’373                                               Леся Лужецька (Дрогобич)

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ 
ТА ЇХНЯ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ МОВНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

У статті йдеться про необхідність оволодіння майбутніми вчителями лек-
сичними засобами виразності мовлення, якими насамперед виступають тропи. 
Наголошується на особливій ролі лексичних засобів в увиразненні мови худож-
нього твору та повсякденного мовлення.

Ключові слова: лексичні засоби виразності мовлення, тропи, епітет; мета-
фора; перифраз; гіпербола; синоніми. 

      
До найкоштовніших надбань кожного народу належить мова. Мова – 

найбільший духовний скарб, у якому народ виявляє себе творцем, пере-
дає нащадкам свій досвід і мудрість, культуру і традиції… Слово – наше 
повнокровне життя, невмируще джерело поступу. З цього невичерпного 
джерела мовець здобуває не тільки знання про навколишній світ, а й мо-
ральні і естетичні оцінки та уподобання народу. Слово – наше найзіркі-
ше око, наймогутніша сила. Через слово людина пізнає те, що недоступ-
не було (або й залишиться таким!) безпосередньому сприйманню [2, 5].

Українська мова має надзвичайно багатий і різноманітний словнико-
вий склад. Іноді потрібне ціле життя, щоб освоїти усе багатство лексем. 
У цій статті закцентуємо свою увагу на лексичних засобах виразності 
мовлення, якими передусім виступають тропи, такі як: епітет, метафора, 
метонімія,  перифраза, евфемізм та інші. 

Звичайно, тропи є неодмінною прикметою насамперед мови худож-
нього твору, однак, доречно вжиті мовцем у повсякденному мовленні, 
вони спроможні значною мірою увиразнити його, а відтак посилити 
вплив такого мовлення на слухачів. Тобто можна без перебільшення 
стверджувати, що лексичні засоби виразності мовлення, передусім тро-
пи, відіграють неабияку роль у становленні мовної особистості, особли-
во вчителя. Люди саме цієї професії покликані навчати слова і словом, 
тож мовлення педагога має бути не тільки правильним, змістовним, точ-
ним, але й емоційним, переконливим, чого можна досягнути, викорис-
товуючи лексичні засоби виразності.

Троп – це мовний зворот, у якому слово або словосполучення вжиті в 
переносному значенні і служать засобом досягнення естетичного ефекту 
виразності в мові художньої літератури, в публіцистиці, в ораторському 
стилі тощо [4, 313]. Оскільки вчитель має бути ще й добрим оратором, 
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вміти готувати та виголошувати ораторські промови, аргументовані ви-
словлювання, то він повинен мати сформовані вміння доцільно викорис-
товувати в мовленні різноманітні риторичні фігури і тропи. При цьому 
майбутній учитель має пам’ятати, що ораторська промова покликана 
переконати аудиторію, тому під час вибору засобів виразності мовлення 
треба керуватися цією настановою і використовувати тропи  з метою 
привернути увагу слухачів. Виразна промова примушує аудиторію (чи 
то дитячу, чи дорослу) уважніше її сприймати, а отже,  легше досяга-
ється поставлена оратором мета. Навпаки, бесіда, промова, позбавлена 
будь-яких засобів виразності, викликає у слухачів нудьгу, пасивне слу-
хання без належного сприймання, бажання швидше покинути аудито-
рію. Учитель не повинен бути таким промовцем, щоб його не бажали 
слухати навіть його учні. Тому педагог мусить невтомно працювати над 
збагаченням та вдосконаленням свого мовлення, опановуючи норми 
української літературної мови, доречно використовуючи багатство лек-
сичних засобів виразності мовлення, якими багата наша мова. 

Відома дослідниця поетичної мови О.Бандура зазначає: “Художня 
функція тропів полягає в тому, що вони допомагають виділити, під-
креслити в зображуваному характері, явищі, предметі потрібну рису чи 
якість, тобто сприяють їх індивідуалізації. Тропи надають художньо-об-
разної виразності, емоційності, поетичності». У наведеній цитаті йдеть-
ся про роль тропів в увиразненні поетичного мовлення, однак, як уже за-
значалося, не виникає сумніву в тому, що доцільне використання тропів 
мовцями сприяє увиразненню й повсякденного мовлення, забезпечуючи 
його позитивний вплив на тих, хто слухає.

Найпростішим видом тропів є епітет, але водночас він виступає 
надзвичайно ефективним засобом увиразнення як мови художнього тво-
ру, так і мовлення. «Епітет – категорія художньо-мистецька і вважаєть-
ся різновидом означення» [6,71]. Якщо хочемо вирізнити якесь явище, 
предмет з-поміж інших, якщо намагаємося словом змалювати життєву 
картину, точніше передати думку, надати мові образності, емоційності, 
то послуговуємося словами-означеннями, або епітетами [1,3].

На думку М.Рибникової, “як майстер пензля тяжіє до певних фарб 
та ліній, так художник слова тяжіє до певних епітетів». Подібно до май-
стерного малярського твору або сучасної кольорової фотографії прива-
блюють зір соковитими барвами художні означення, описують, малю-
ють, оцінюють, увиразнюють словесне зображення. Вони пробуджують 
думку, допомагають розвивати мовне чуття… «Коли епітет б’є стрілою 
у саму щонайглибшу суть» (М.Рильський), виникає енергія мовотворен-
ня, розкриваються таємниці життя слова в його вічному розвитку [1, 5]. 
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Тож завдання майбутнього вчителя, і передусім учителя початкових кла-
сів, – осягнути й освоїти багатство епітетів, якими так щедро збагачена 
наша мова. Будуючи власні висловлювання, педагог має послуговува-
тися влучними і доречними в конкретному висловлюванні художніми 
означеннями, тобто епітетами, привертаючи увагу учнів до образності 
цього тропа, заохочуючи їх уживати епітети у власному мовленні – як 
усному, так і писемному.

У повсякденному мовленні ми користуємося так званими постійни-
ми (загальномовними, відомими мовцям) епітетами, запозичуючи їх з 
фольклорних та літературних творів, наприклад: чисте (безкрає, широ-
ке) поле; синє море; широкий степ; буйний вітер; зелений (розкішний, 
веселий) гай; гаряче (лагідне, добре, мудре) слово; висока (крилата, зо-
лота) мрія; грізне (заплакане, сумне, голубе, веселе, тривожне, чудове) 
небо; грозовий (благодатний, довгожданий, сліпий) дощ.

Потужним засобом виразності мовлення виступає метафора. Мета-
форою називається слово, значення якого переноситься на найменуван-
ня іншого предмета, пов’язаного з предметом, на який звичайно вказує 
це слово, рисами подібності. Наприклад, у рядках вірша Є.Маланюка 
«Вічне»: «Досі сниться метелиця маю, завірюха херсонських вишень…» 
– метафорами виступають слова «метелиця» та «завірюха», оскільки в 
даному контексті вони вживаються не в прямому своєму значенні, коли 
вказують на ті атмосферні явища, якими супроводжується прихід зими, 
а в переносному – для підкреслення й посилення того враження, яке 
справляє цвітіння вишень [3, 213-214].

Ми також послуговуємося найбільш уживаними загальномовними 
метафорами, наприклад: сонце усміхається, час біжить, дні летять, ліс 
спить, гроші тануть, холодний прийом, тепла атмосфера  та ін. Без сум-
ніву, метафори, виступаючи словесним засобом увиразнення мовлення, 
збагачують, емоційно наснажують його, дозволяють мовцеві з більшою 
переконливістю вплинути на слухача. Тому вчителі мають постійно ко-
ристуватися надзвичайно багатим метафоричним арсеналом рідної мови, 
прилучаючи до краси образного слова своїх юних вихованців.

Різновидом тропа, близького до метафори, є метонімія. Це сло-
во, значення якого переноситься на найменування іншого предмета, 
пов’язаного з властивим для даного слова предметом за своєю приро-
дою Наприклад, такий вислів, як «весь театр аплодував», містить у собі 
метонімію, виражену словом «театр». Це слово вжите тут не у прямо-
му, а в переносному значенні, оскільки, кажучи так, ми маємо на увазі 
те, що аплодував не театр, а глядачі, які в ньому знаходилися [3, 216]. 
На відміну від метафори, метонімічне зіставлення предметів відбува-
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ється не за ознакою їхньої подібності, а за ознакою їхньої суміжності, 
тобто належності їх до одного кола явищ, до понять одного порядку. 
Метонімія досить широко використовується у віршованому та проза-
їчному мовленні як місткий зображувально-виражальний засіб. Отже, 
метонімія, як і метафора, увиразнює мовлення; цим лексичним засобом 
виразності також треба вміти послуговуватися, якщо хочемо справляти 
позитивне враження на слухачів.

У повсякденному мовленні використовуємо метонімічні вислови на 
зразок: місто спить, село радо зустрічає гостей, чайник кипить, чита-
ємо Івана Франка та інші. Звичайно, у таких і подібних випадках можна 
висловитися біль звично, традиційно: «Жителі міста сплять»; «Селяни 
(чи всі мешканці села) радо зустрічають гостей», «Вода в чайнику ки-
пить», «Читаємо твори Івана Франка», але більшої виразності, експре-
сивної наснаженості і гнучкості надає мовленню метонімія.

Увиразнює мовлення і такий різновид тропа, як гіпербола. Це сло-
весний зворот, в якому ознаки описуваного предмета подаються в над-
мірно перебільшеному вигляді з метою привернути до них особливу 
увагу читача (слухача). Наприклад: «Давно, давно вже Київ панував. 
Його церкви аж хмари зачіпали» (А.Метлинський); «Так ніхто не кохав. 
Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання» (В.Сосюра). В осно-
ві гіперболи завжди лежить елемент певної абсурдності, різкого проти-
ставлення здоровому глузду або суспільному досвіду. Гіпербола завжди 
привертає до себе увагу, виступає як несподіванка, яка з великою силою 
руйнує автоматизм читацького сприйняття [3,223].

У мовленні послуговуємося гіперболічними  висловами, чим справ-
ляємо відповідне враження на слухачів: «Чоловік сходив увесь світ», «Я 
тисячу разів тобі про це казала», «Пролито море сліз», «Сто разів чув 
про це» та ін.

Тропом, протилежним гіперболі, є літота. Це словесний зворот, в яко-
му ознаки описуваного предмета подаються з надмірним їх применшуван-
ням. Наприклад: «О принесіть як не надію, то крихту рідної землі: Я приту-
лю до уст її і так застигну, так зомлію» (О.Олесь)  [3,223]. Вдало використа-
но літоту в оповіданні Марка Вовчка «Сестра»: бабуся «малесенька, ледве 
од землі видно». Цей оригінальний троп широко вживається в народних і 
літературних казках, наприклад: «хлопчик-мізинчик», «дівчинка-дюймо-
вочка», «хатинка на курячих ніжках». Чимало літот є фразеологізмами чи 
ідіомами, як-от: рукою подати; грошей кіт наплакав та ін.

Мовці використовують цей засіб для надання висловлюванню біль-
шої переконливості, наприклад: «У тому озері води – жабі по коліно», 
«Життя людини – одна мить», «Кінь завбільшки з кішку» та інші. 
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Автори підручника «Теорія літератури» О.Галич, В.Назарець, 
Є.Васильєв трактують тропи як засоби контекстуально-синонімічного 
увиразнення мовлення. Важливо, щоб ці засоби, які так майстерно ви-
користовують творці художнього слова, збагачували мовлення кожного 
мовця, передусім учителя, були доречно вжиті у конкретній мовленнєвій 
ситуації. За такої умови лексичні засоби виразності мовлення, основні з 
яких ми розглядаємо в цій статті, спроможні посилити ефективність ви-
словлювання, зробити його емоційно насиченим, переконливим, таким, 
що пробуджує уяву слухача, привертає його увагу, викликає позитивні 
емоції. Саме до побудови таких висловлювань, до такого мовлення має 
прагнути майбутній учитель. Мистецтва слова він повинен навчитись ще 
у стінах вищого навчального закладу, щоб, переступивши поріг школи, 
принести дітям справжній вогонь уже відшліфованого, добірного, яскра-
вого слова. Лексичні засоби виразності мовлення, передусім тропи, якраз 
і відіграють надзвичайно важливу роль у мовно-літературній освіті май-
бутніх педагогів, у становленні кожного з них як мовної особистості.

Перифраз (перифраза) – мовний зворот, який уживається замість 
звичайної назви певного об’єкта і полягає в різних формах опису його 
істотних і характерних ознак. Перифразами можуть бути як довільні, так 
і фразеологічні сполучення слів, наприклад: майстер сцени – артист, те-
атральний режисер; благородні птахи – лебеді; чорне золото – вугілля, 
нафта; бити себе в груди – каятись; накивати п’ятами – втекти і т.ін. [5, 
546]. У науково-популярних і публіцистичних текстах перифрази часто 
використовують з метою уникнення повторень, а ще для того, щоб ви-
словити своє (авторське) ставлення до об’єкта розповіді. Зрештою, ці 
дієві в образно-зображальному аспекті мовні звороти час від часу вико-
ристовуємо у власному мовленні, щоб урізноманітнити його, уникнути 
повторів, надати мовленню більшої виразності та емоційної наснаги. 
Так, Івана Франка називаємо «Великим Каменярем», Тараса Шевченка 
– «Кобзарем України», Лесю Українку – «Дочкою Прометея», «Співач-
кою досвітніх огнів», Ольгу Кобилянську – «гірською орлицею»,  Львів 
– «містом Лева», Київ – «столицею України», тобто українська мова 
має власні, усталені перифрази. Послуговуємося влучними перифраза-
ми і під час уживання загальних назв, наприклад: телевізор – «голубий 
екран», газ – «блакитне паливо», цукор – «біла смерть», ліси – «легені 
планети», місяць – «нічне світило», сонце – «денне світило», лев – «цар 
звірів», гральний автомат – «однорукий бандит», алкоголь – «зелений 
змій», заснути – «зануритися в сон» та ін. 

У «Літературознавчому словнику-довіднику» зазначено: «До пе-
рифразів належить і заміна авторського «Я»  – «ваш покірний слуга», 
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«автор цих рядків». Від частого вживання, зокрема в засобах масової 
інформації, позитивні якості перифразів нівелюються і перетворюються 
на штамп (королева полів, солодкі корені). Перифраз у художній літе-
ратурі має завданням зробити текст виразнішим, більш дієвим та ціле-
спрямованим  і своїм характером наближається до метафори або мето-
німії, виражаючи семантику слова чи словосполучення переносно, за 
принципом подібності й суміжності: «Лягло костьми (загинуло) людей 
муштрованих (солдатів) чимало» (Т.Шевченко) [5, 547].

Т.Федорчук, автор статті «Навчання старшокласників використову-
вати лексичні засоби виразності мовлення», окрім значення інших лек-
сичних засобів виразності, підкреслює значущість в увиразненні мови 
художнього твору і мовлення і таких тропів, як евфемізми та дисфемізми. 

Евфемізмом називається слово або словесний зворот, що пом’якшує 
форму вираження висловлюваної думки. Евфемізм не обов’язково ви-
ступає як троп. Дуже часто евфемістичні заміни досягаються засобами 
лексичної синонімії, наприклад: затримався – замість спізнився; хто 
крайній? – замість хто останній? (у черзі); поправився – замість розтов-
стів і т.д. Як троп, евфемізм найчастіше відносять до виду метонімії, 
або розгорнутої метонімії, тобто перифраза [3, 219].

Дисфемізм (дифемізм) – троп, протилежний евфемізмові, який по-
лягає у вживанні замість емоційно і стилістично нейтрального слова чи 
виразу більш грубого, вульгарного. У художній літературі і публіцистиці 
дисфемізм допомагає висловити негативне, критичне, зневажливе став-
лення до певного факту, явища, персонажа: «На все життя зріднила нас 
тюрма, нам суджено в ній гибіти й сконати» (І.Гнатюк) [5, 203].

З метою кращого засвоєння понять «евфемізм» і «дисфемізм» 
Т.Федорчук, автор уже згадуваної нами статті, пропонує певні види за-
вдань. Виконуючи їх, старшокласники мають змогу збагатити, увираз-
нити своє мовлення цими тропами. Без сумніву, запропоновані завдання 
можуть прислужитися і майбутнім учителям в оволодінні ними багат-
ством лексичних засобів виразності української мови.

Порівняйте вирази у поданих парах і визначте, у яких випадках на-
ведено евфемізми, а в яких – дисфемізми.

Демократія – демократичні ігри, війна – зачистка території, па-
тріотичний – націоналістичний, інформація – пропаганда, катастро-
фа – критичне становище, рани – порушення тілесної недоторканості, 
тверда влада – деспотизм, бомбардування – точкові удари, компроміс 
– поступка, захоплення державних будівель – мирне входження до дер-
жавних будівель, вигнали з приміщення – попросили почекати за двери-
ма [8, 18].
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С.Привалова, автор статті «Лексичні засоби поетичної мови», акцен-
тує увагу на різноманітних лексичних засобах поетичної мови, підкрес-
лює значну роль синонімів, антонімів та омонімів в увиразненні худож-
ньої мови.  Ці слова, особливо синоніми, виступають також ефективним 
засобом увиразнення нашого повсякденного мовлення. Тож прилучив-
шись до синонімічного багатства рідної мови, опанувавши його якомога 
повнішою мірою, вчитель має можливість удосконалити, урізноманіт-
нити своє мовлення, досягнути вершин ораторського мистецтва.

«У художній мові іноді письменники вдаються до нагромадження си-
нонімів з метою надати висловлюванню переконливості, експресії, під-
креслити те чи інше інтонаційне забарвлення мови. Наприклад: «Капало 
з стріх. Все частіше краплі стікали з дахів, з ринв, з стін. Вони грали, 
співали, дзвеніли, міняли темп, силу і голос» (М.Коцюбинський)» [7, 21].

Відомий український мовознавець І.Вихованець зазначає: «Вибір 
потрібного слова, правильне його вживання – неодмінна ознака яскра-
вого й виразного мовлення. Щоб точно передати думку співрозмовни-
кові, необхідно досконало володіти мовою, якою розмовляємо. Кращим 
є усне і писемне мовлення у того, хто багато читає, хто наполегливо 
опановує синонімічні багатства рідної мови. Особливо велика роль у ху-
дожній мові, та й у повсякденному мовленні, слів-синонімів. Багатство 
синонімів – одна з найпоказовіших ознак багатства мови і нашого мов-
лення [2, 125].

До нагромадження синонімів з метою увиразнення, підсилення ви-
словленої думки, надання їй особливого звучання можуть вдаватися 
час від часу, за потреби, і мовці в повсякденному мовленні. Не виникає 
сумніву в тому, що майстерне використання вчителем цього яскравого 
засобу виразності мовлення допоможе школярам краще уявити картину, 
передану словесно мовцем. Наприклад: «Марина сміялась, реготала, 
заходилася сміхом»»; «Навкруги вило, гуділо, стугоніло, ревло».

Отож, на основі проаналізованої літератури і власних спостережень 
доходимо висновку, що лексичні засоби виразності мовлення відіграють 
надзвичайно важливу роль у становленні мовної особистості кожного 
мовця, а вчителя  – передусім, адже від уміння педагога володіти сло-
вом залежить успішність та ефективність навчально-виховного процесу, 
який він, учитель, проводить у школі впродовж своєї багаторічної ді-
яльності. Тож майбутні вчителі повинні докласти максимум зусиль для 
того, щоб ще під час навчання у вищому навчальному закладі якомога 
повнішою мірою оволодіти словниковим багатством рідної мови, в тому 
числі, й засобами виразності мовлення, про які йдеться в нашому до-
слідженні.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

У статті йдеться про важливість та особливості розвитку літературно-
творчих здібностей  молодших школярів.

Ключові слова: здібності, творчість, потенціал, мовлення, літературна ді-
яльність.

Постановка проблеми. В  XVII—XVIII ст. одним з основних пред-
метів у навчальних закладах України була піїтика. На цих уроках учні 
вчилися писати байки на запозичений сюжет або вірші на задану тему.

Проблема розвитку дитячих творчих здібностей залишається акту-
альною на сучасному етапі. Можна стверджувати, що літературна твор-
ча діяльність посідає особливе місце серед проявів творчості молодших 
школярів. З одного боку, вона вимагає роботи таких психічних процесів, 
як сприймання, образне мислення, уява, мовлення, емоції, активізує по-
чуттєву та інтелектуальну складові пізнавальної діяльності молодшого 
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школяра. З іншого – дітям цього віку властива надзвичайна емоційність 
та чутливість до образних вражень, багатство уяви, невтомна допитли-
вість, відкритість до оточуючого світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дитинство – єдиний пері-
од життя, коли творчість може стати універсальним і природним спосо-
бом буття людини. Численні наукові дослідження різних часів свідчать 
про безкрайні креатині можливості учнів початкових класів, тому про-
відна психолого-педагогічна проблема виявляється в тому, щоб створити 
ці сприятливі умови стимулювання і спрямування розвитку особистості.

Сучасне розуміння проблеми розвитку літературно-творчих зді-
бностей школярів увібрало в себе здобутки гуманної педагогіки мину-
лого. Психолого-педагогічна спадщина Я.А. Коменського, К.Д. Ушин-
ського, О. В. Духновича, М. Монтессорі, О. О. Потебні, С. Ф. Русової,               
П.П. Блонського, практика Л. М.Толстого, С. Френе, Дж. Родарі, 
В.О. Сухомлинського свідчать, що літературна творчість у дитячі роки – 
умова та засіб максимального розкриття творчих здібностей, активізації 
емоційно-чуттєвої сфери, пізнавальних інтересів та духовного потенці-
алу молодших школярів. 

Проблемою розвитку творчих здібностей у дітей займається відомий 
в Україні дидакт О.Я. Савченко. У працях «Розвивай свої здібності», 
«Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів», «Дидакти-
ка початкової школи» вона обґрунтовує це питання, і подає визначення: 
«Здібності – індивідуальні особливості людини, що дають їй змогу за 
однакових умов успішніше за інших оволодівати певною діяльністю, 
розв’язувати творчі задачі». Вона також характеризує складові пізна-
вальних здібностей, а саме: порівняння (як розумова операція, як дидак-
тичний прийом і як засіб створення образності), класифікація, аналіз, 
синтез, узагальнення, групування [5]. Педагог наголошує, що тільки ак-
тивна діяльність самого школяра є запорукою його успішного розвитку. 
Важливо у школі давати самостійні і творчі завдання на спостереження, 
узагальнення, щоб у дітей формувалися мислительні здібності, інтерес 
до навчання, слід впроваджувати пошукову діяльність. 

Григорій Ващенко вважав, що школа, з одного боку, має дати учням 
певну суму наукових знань, виробити в них науковий світогляд, а з друго-
го – виховати у них здібності інтелекту, без яких людина не зможе рухати 
культуру вперед, їй потрібне логічне мислення і творча фантазія [1].

Мета статті здійсненити комплексний аналіз особливостей розви-
тку літературно-творчих здібностей  молодших школярів.

Виклад основного матеріалу. Розвиток творчого потенціалу діяль-
ності є важливою умовою культурного прогресу суспільства й вихован-
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ня людини. Тому починаючи з початкової школи важливо звертати осо-
бливу увагу на формування в учнів різноманітних, глибоких і міцних 
систем знань, на максимальну стимуля цію самостійної діяльності учнів, 
на розвиток стійких творчих інтересів, ціле спрямованості творчих по-
шуків, наполегливості під час виконання творчих завдань. Під впливом 
навчання в дітей молодшого шкільного віку розвивається теоретичне 
мислення, вміння створювати наукові поняття, закономірності; вони 
поступово оволодівають такими мислительними операціями, як аналіз, 
виділення основного, порівняння, узагальнення [2]. Все це треба вра-
ховувати під час роботи над розвитком літературно-творчих здібностей 
молодших школярів.

У структурі літературно-творчої діяльності людини можна виділи-
ти чотири основні блоки: перцептивний, мнемічний, інтелектуальний і 
моторний, кожен з яких містить певну систему функцій. Перцептивний 
блок здійснює відбір вражень під впливом образів, що зберігаються в 
довгочасній пам’яті, уявлень, різних рівнів мотивації, які активізуються 
суб’єктом в умовах літературної творчості [4, 40].  

Визначено, що провідними внутрішніми чинниками впливу на фор-
мування емоційно-ціннісного ставлення до світу, розвиток творчої уяви, 
образного мислення та мовлення є сприймання природи та різних ви-
дів мистецтв. Зовнішніми чинниками є виконання учнями різних видів 
творчих завдань, а також наявність розвивально-творчого середовища, 
яке передбачає організацію співробітництва у процесі пошукової діяль-
ності, гуманізацію навчального спілкування між вчителем та учнями. 
Умовою повноцінного розвитку літературно-творчих здібностей учнів 
виступає ефективне використання у навчальному процесі внутрішніх та 
зовнішніх чинників у їх взаємозв’язку [6].

Діти початкових класів – «першовідкривачі» світу. Як? Де? Чому? 
Що? Звідки? З такими запитання постійно звертаються вони до дорос-
лих – з раннього дитячого віку до мами, тата, дідуся і бабусі, а перестав-
ши шкільний поріг – до учителів. Учням подобаються ті види навчаль-
ної діяльності, які дають їм матеріал для роздумів, можливість прояв-
ляти ініціативу і самостійність, потребують розумового напруження, 
винахідливості та творчості.

Кожна дитина має певні здібності, а тому, завдання вчителя – від-
шукати найменші пагінці таланту, розвивати його. Адже в майбутньому 
житті стануть у пригоді міцна пам’ять, гостре око, хороший смак, об-
разне мовлення. Все це виховується і розвивається під час виконання 
різних творчих робіт.
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Усі учні по-своєму талановиті, однак не стільки необхідно вихову-
вати з них поетів чи письменників, скільки викликати в них бажання 
творчості, прилучення до кращих зразків художньої літератури. Зустрі-
чаючись із творчістю поетів та письменників, прилучаючись до худож-
ніх творів, школярі навчаються любити й розуміти прочитане.

Розвиток літературних творчих здібностей учнів початкових класів 
де складний процес. Що спирається на такі пізнавальні та творчі зді-
бності:

- спостережливість, здатність побачити незвичайне у звичайному;
- розвинену уяву, вміння фантазувати;
- розвинене мовлення, образне мислення;
- розвинену потребу пізнавати нове (допитливість, пізнавальний ін-

терес);
- наполегливість, впевненість у досягненні мети.
Формування літературно-творчих умінь можна здійснювати по-

етапно. На підготовчому етапі пропонуємо використовувати такі творчі 
вправи:

- пошук потрібного римованого слова;
- закінчення чи поширення речень і текстів;
- висловлення свого ставлення до почутого.
Під час частково-творчого етапу можна запропонувати такі вправи:
- складання дітьми чистомовок, лічилок, загадок на основі аналогії 

чи за допомогою вчителя;
- редагування текстів;
- переказ тексту, в тому числі і творчий;
- інсценування, драматизація літературних творів;
- складання текстів за аналогією.
Власне творчий етап. На цьому етапі основним видом вправ є само-

стійне складання учнями творів.
Четвертий етап – аналіз та удосконалення творчої роботи. Учні удо-

сконалюють створені тексти.
Висновки. Мовленнєві творчі здібності посідають важливе місце в 

розвитку дитячої творчості починаючи з перших років життя людини. 
Мовлення акумулює життєдайну творчу енергію дитини, це стимул, 
засіб і показник її фізичного психічного і духовного розквіту, розквіту 
творчих здібностей, максимальної реалізації природних можливостей. 
Проблема розвитку мовленнєвих творчих здібностей в учнів початкових 
класів через складність і багатогранність природи мовленнєвих явищ 
відноситься як до психології так і до педагогіки. Вагомість та актуаль-
ність її пояснюється гострою проблемою педагогічної практики в на-
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уково обґрунтованих рекомендаціях щодо форм організації та методів 
здійснення розвивальної роботи з дітьми у цьому напрямі. Важливо роз-
вивати літературно-творчу діяльність кожної дитини, а не лише обда-
рованої. Творчість властива всім людям, тому намагаюсь створити для 
кожного учня оптимальні умови навчання, формувати потребу вчитися, 
розвивати мислення учнів, мовну активність, проявляти творчість і са-
мостійність у виконанні поставлених перед учнями завдань.  
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У статті розглядається сутність і соціальна роль національної мови як 
засобу вирішення питання національної ідентичності у поліетнічному суспіль-
стві. Аналізуються роль мови у світобаченні людини, світоглядні орієнтації 
особистості, досліджуються особливості етнокультурної ідентичності та 
соціальної значимості національної мови для українців.

Ключові слова: національна мова, етнокультурна ідентичність, етнокуль-
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На сучасному етапі актуальність обраної теми є очевидною, оскіль-
ки це обумовлено складними процесами розбудови незалежної держави, 
творення української політичної нації. Мова виступає не лише як засіб 
спілкування, а й як головний чинник консолідації нації, оскільки забез-
печує єдність, вільний і культурний розвиток національної спільноти, 
стоїть на сторожі збереження національної ідентичності, здорового ду-
ховного і ментального розвитку.

Українська етнічна територія складається з багатьох історико-гео-
графічних та етнографічних земель. Упродовж століть вони входили 
до складу різних держав. Процеси формування цих земель зумовлені 
різницею в історичному розвитку, етнокультурними та демографічними 
особливостями, структурою господарств. Не всі етнічні землі входять 
до складу сучасної держави, а споконвічна роз’єднаність породила гли-
бокі відмінності у процесах етнічної ідентифікації населення.

Із здобуттям незалежності України постала проблема національно-
етнічного самовизначення. Завдання етнічної ідентифікації ускладню-
ється її полікультурністю. Сьогодні можна спостерігати різновектор-
ність етнічної ідентифікації Східного і Західного регіонів; відстоювання 
власної ідентичності депортованими народами (кримськими татарами, 
греками); посилення ролі етноконфесійного чинника, розкол церков. 
Внаслідок заборон і дискримінації, адміністративно-силового тиску, 
якому піддавалася українська мова упродовж останніх століть, значна 
частина українського населення, в тому числі етнічних українців, відчу-
жена від використання рідної мови як засобу національної комунікації 
та головного інструменту консолідації нації [1, 53].

Зміст етнічної ідентичності складають різного роду етносоціальні 
уявлення, що розділяються в тій або іншій мірі членами даної етніч-
ної групи. Значна частина подібних уявлень є результатом усвідомлення 
спільної історії, культури, традицій, місця походження і державності. У 
етносоціальних уявленнях відбиваються думки, переконання, віруван-
ня, ідеї, які отримують своє вираження в міфах, легендах, історичних 
оповіданнях, буденних формах мислення і поведінки. Сукупність цих 
знань зв’язує членів даної етнічної групи і служить основою її відмін-
ності від інших етнічних груп [2, 299].

Визнання людською спільнотою своєї єдності є головною ознакою 
етносу як системи. Існує і низка інших важливих ознак: мова, культура, 
територіальна єдність, спільність економічного життя, самоназва (етно-
нім) та ін. Етнічна ідентичність - це не лише прийняття певних групових 
уявлень, готовність до подібного способу мислення і етнічні відчуття, 
що розділяються [3, 60]. Вона також означає побудову системи стосун-
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ків і дій в різних міжетнічних контактах. З її допомогою людина визна-
чає своє місце в поліетнічному суспільстві і засвоює способи поведінки 
усередині і поза своєю групою.

У більшості пострадянських країн, у тому числі в Україні, з її склад-
ною культурною, релігійною, мовною та етнічною специфікою, голо-
вним завданням є формування поваги до українського громадянства, як 
до консолідуючого і державоутворюючого фактору. Національної єднос-
ті потрібно досягати не шляхом примусу, а шляхом вільного усвідомлен-
ня особистої зацікавленості кожного в необхідності нації. Найважливі-
шою передумовою гармонійного розвитку всіх етносів в українському 
суспільстві є вирішення економічних проблем, подолання системної 
кризи, яку переживає Україна. Така криза в поліетнічній державі може 
призвести до девальвації національних цінностей, ксенофобії, проявів 
сепаратизму. Держава має створити всі необхідні засоби для розширен-
ня застосування української мови в усіх сферах життєдіяльності в меж-
ах всієї України, захисту української мови від зовнішньої мовно-куль-
турної експансії та публічної дискредитації, поліпшення якості україн-
ського мовлення на українських теле- і радіоканалах України.

Отже, щоб створити сучасну європейську націю, український на-
род має якнайшвидше відтворити ті історичні фази, що їх свого часу 
проходили цивілізовані й нині прогресуючі народи Заходу. Особливіс-
тю становлення української демократичної держави є нині те, що вона 
розв’язує питання формування політичної нації з урахуванням, по-
перше, подолання колоніальної залежності (відродження рідної мови, 
національної культури та ін.), по-друге, наявності різних етносів, що 
неоднозначно сприймають перспективу розвитку політичної системи. 
Щоб максимально сприяти етнічній ідентифікації українців, необхід-
но не просто дбати про їхні знання, усвідомлення власної історії, мови, 
культури, традицій — кожен з нас, особливо молоді люди, повинен мати 
відповідну етнічну свідомість, без якої немає цілісного етносу. Зрос-
тання етнічної свідомості, активна громадсько-політична діяльність, а 
також усвідомлення належності до світового співтовариства спричи-
нять зростання почуття національної гідності, відродження історичної 
пам’яті, утвердження української ідеї. Держава має стати фактором гар-
монізації етнічних відносин та консолідації поліетнічного українського 
народу. 
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The point and social role of national language as a method of resolving of 
national identity’s question in poliethnical society are considered in the article. The 
article is devoted to the analysis of the role of language in people’s outlook, worldview 
orientations, peculiarities of ethnical culture and social signifi cance of national 
language for the Ukrainians.
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МОВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Розглянуто питання мовної культури вчителя як однієї з складових педа-
гогічної культури. Визначено педагогічні комунікативні характеристики, які 
представлені у сучасній психолого-педагогічній науці. Проаналізовано компо-
ненти мовленнєвої (комунікативної) діяльності вчителя.

Ключові слова: педагогічне спілкування, комунікативність, функції мовлен-
ня, мовні здібності.

Однією з підсистем педагогічної культури сучасного вчителя є його 
мовна культура. Вона містить дотримання засвоєних норм взаємин учи-
теля з учнями, батьками, колегами. Сьогодні учитель – не просто скарб-
ниця знань, а один із творців людини. Адже кожна помилка вчителя може 
повернутися крахом людської особистості, болем душі – стражданнями.

Педагогічна культура вчителя передбачає не лише оволодіння науко-
вими теоріями, педагогічною соціологією та навичками, а й зокрема, 
культурою спілкування.

У сучасній науці під «педагогічним спілкуванням» розуміють не 
тільки процес передання навчальної інформації від учителя до учнів, а 
й таку організацію мовлення й невербальної поведінки вчителя, яка так 
чи інакше, але обов’язково впливає на емоційно-психологічну атмосфе-
ру навчально-виховного процесу в цілому й на самопочуття та ставлен-
ня до навчання й школи кожного окремого учня зокрема (О.Леонтьєв, 
І.Зязюн, А.Мудрик та ін.). Набуті у початкових класах особистісні якос-
ті, пов’язані з мовленням, не тільки забезпечують основу подальшого 
навчання, виховання й розвитку учнів, а й значною мірою зумовлюють 
практичну, громадську та професійну діяльність дорослої людини.
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Враховуючи, що педагогічна діяльність учителя має комплексний 
багатогранний характер, успішність у досягненні цілей у процесі цієї 
діяльності багато у чому залежить від професіоналізму педагога й 
об’єктивної самооцінки своїх  комунікативних (мовних) здібностей.

У цьому контексті педагогічна комунікативність учителя є суттєвою 
рисою, сукупністю певних якостей особистості, що сприяють прийнят-
тю, засвоєнню використанню й передачі спрямованої на навчання, вихо-
вання й розвиток учнів педагогічної інформації. Вона полягає у профе-
сійній здатності педагога до спілкування, до стимулювання позитивних 
емоцій в учнів (батьків тощо) й власного відчуття задоволення від до-
сягнення поставлених цілей засобами спілкування. 

У «Тлумачному словнику української мови» комунікативність визна-
чається як одна з головних властивостей особистості (комунікабельний 
– товариський, контактний), а комунікабельність (від лат. сommunico – 
з’єдную, повідомляю), як: 1) здатність бути комунікабельним, товарись-
кість, контактність; 2) зв’язок, спілкування між ким-небудь, чим-небудь. 
[5,270]. Комунікабельність не є спадковою, а формується в процесі жит-
тя й діяльності людини в соціальній групі [5,174].

Відповідно педагогічна комунікація має такі характеристики:
 – одна з головних професійних якостей особистості вчителя в орга-

нізації навчально-виховної діяльності учнів;
– має такі види – синтаксична або знакова, семантична або змістова, 

прагматична або ціннісна (слово, жест, зміст, порада, приклад тощо);
– має ступінь вимірювання під впливом нових фактів, понять, зако-

нів, закріплених у пам’яті;
–  пов’язана з досягненням навчально-виховної мети;
– впливає на характер відносин у таких підсистемах:  учитель – 

учень, учень – учитель, учень – навчальний предмет тощо;
– передбачає чинники впливу на модель педагогічної комунікативнос-

ті – загальні універсальні якості  і спеціальні (внутрішні) якості вчителя:
– характеризується необхідністю наявності комунікативних знань, 

навичок, вмінь,  звичок, присутністю в учителя комунікативного харак-
теру [3, 28]. 

У контексті педагогічна комунікація стала розглядатися:
1) як одна з головних професійних якостей особистості вчителя, що 

характеризує його здатність до налагодження педагогічно обґрунтова-
них і доцільних контактів з іншими суб’єктами навчально-виховного 
процесу з метою досягнення дидактичних, виховних і розвивальних ці-
лей освіти (учнями, колегами, батьками, громадськістю);
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2) як необхідна умова організації навчально-виховної діяльності 
учнів на основі сприйняття, засвоєння, використання й передачі інфор-
мації з різних джерел. Її ефективність залежить від можливостей ви-
мірювання змісту, обсягу, дозування інформації, тобто ґрунтується на 
наукових засадах.

До  к о м п о н е н т і в  професійно-педагогічної комунікативності 
учителя відносять наступні:

• наявність стійкої потреби в систематичному спілкуванні з учня-
ми в різних сферах спільної діяльності (учитель завжди охоче поспіл-
кується з учнем на актуальні теми, щоб скорегувати думки дитини, по-
яснить, наприклад, переваги того чи іншого виду спорту, необхідності 
здорового способу життя);

• взаємодія загальнолюдських та професійних показників спілку-
вання (етика спілкування, приклад культури спілкування – ввічливість, 
делікатність, емоційна стриманість та ін.);

• наявність здібностей до педагогічного спілкування (комунікації), 
набуття комунікативних навичок та умінь (екстравертість, емпатія, до-
статній запас слів, доброзичливість, ввічливість, привітність, делікат-
ність тощо) [1, 15].

Як відомо, А.Макаренко першим увів до наукового обігу термін 
«педагогічна техніка». До системи засобів педагогічної техніки він 
включав володіння голосом, мімікою, жестами, педагогічну пильність, 
спостережливість: «Не можна допускати, щоб ми виховували учнів за 
допомогою наших сердечних мук, мук нашої душі…». Він мав на увазі 
педагогічну техніку – постійний пошук, розвиток й удосконалення но-
вих ефективних засобів педагогічного впливу; елемент культури педа-
гогічного спілкування, володіння майстерністю слова без чого ця діяль-
ність не зможе здійснюватись ефективно. За Макаренком до елементів 
педагогічної техніки належать: 

а) мовленнєві вміння учителя (уміння говорити грамотно, красиво, 
доступно, виразно, емоційно); 

б) мімічна і пантомімічна виразність педагога (жест, виразний по-
гляд, іронічна чи привітна посмішка, вираз обличчя та ін.); в) уміння 
керувати своїми емоціями, психічним станом, настроєм [3, 35]. 

Мова і мовлення є продуктом і невід’ємною складовою загальної і 
педагогічної культури. Саме мова сформувала людину як особистість і 
творця культурних цінностей. Створюючи та удосконалюючи людину 
в плані духовному, інтелектуальному і моральному, мова обслуговує 
потреби суспільства через цілий ряд життєво важливих функцій, які 
практично реалізуються у мовленнєвій діяльності. Насамперед, це такі 
функції, як:
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– мислительна (мова є інструментом і засобом мислення, формою 
існування думки);

– пізнавальна (засобами мови дитина пізнає світ, навколишню дій-
сність);

– комунікативна (мова як засіб спілкування);
– національно-культурологічна (за допомогою мови дитина поступо-

во усвідомлює себе представником певного народу .
З культурою мовлення вчителя тісно пов’язане питання інтелекту-

ального розвитку особистості. Не випадково всі видатні педагоги й пси-
хологи приділяли велику увагу інтелектуальному розвиткові дитини за-
собами мови (Я.Коменський, К.Ушинський, В.Сухомлинський). 

Саме ці функції чітко виявляються у навчально-виховному процесі. 
Пізнання мови на усіх її рівнях (фонетичному, словотвірному, лек-

сичному, граматичному) є джерелом різнобічних знань, засобом розви-
тку мислення, мовлення, духовного збагачення особистості. Готовність 
учителя  використовувати мову у своїй діяльності можна назвати мовлен-
нєвою здібністю. У сучасній психології розроблено модель мовленнєвої 
здібності. У ній закладено, з одного боку, найважливіші складові мовної 
системи, а з іншого – основні види мовленнєвої діяльності – слухання 
і розуміння (аудіювання, говоріння, читання й письмо) (М.Вашуленко). 

Вчитель повинен знати у процесі професійної діяльності такі рівні 
мовленнєвих здібностей:

1) рівень правильності (дотримання мовних норм; нормативність 
мовлення);

1) рівень швидкості обґрунтований розподіл мовленнєвої дії в часі;
2) рівень насиченості – багатство словника, граматичних форм, ви-

ражальних мовних засобів, які переважають їх мінімальний рівень);
3) рівень адекватного вибору – йдеться про вибір мовних форм на 

основі адекватності висловлювання програмі , задуму. Ситуації спілку-
вання, зорієнтованості на учня-слухача, його індивідуальні можливості 
у сприйнятті словесної інформації (там само).

На думку В.Сухомлинського, слово вчителя – це насамперед засіб 
людяності, терпимості, чуйності. Аналіз досвіду роботи шкіл засвідчив, 
що здебільшого спілкування учителя з учнями початкових класі здій-
снюється як моносуб’єктний процес, тобто вихованець стає об’єктом ав-
торитарного впливу педагога.. Такий характер педагогічного спілкуван-
ня гальмує саморозвиток особистості, а її психофізичний, соціальний і 
духовний розвиток залишається стихійним і нерегульованим. Цей факт 
підтверджується статистичними даними науково-методичного Центру 
превентивного виховання при Академії педагогічних наук України: 
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тільки 15% українських школярів є практично здоровими, а однією з 
причин їх невротичних станів визнано авторитаризм, безцеремонність, 
брутальність і навіть жорстокість учителів. Мовлення таких учителів 
здебільшого офіційне, з інтонаціями зверхності і залякування, а вираз 
обличчя, жести з першого погляду дозволяють судити про їхній диктат 
у всіх сферах спілкування з учнями без врахування тих змін, що нині 
відбуваються у свідомості сучасних дітей під впливом відкритості демо-
кратичних, соціально-економічних і політичних процесів у незалежній 
Україні. Тому проблема педагогічного спілкування викликає інтерес й у 
зв’язку з профілактикою неврозів і психозів [1, 17].

 Повернути школу обличчям до дитини зможе лише той учитель, ко-
трий взяв на своє професійне озброєння гуманістичні цінності і здатний 
їх реалізувати у процесі педагогічного спілкування з дітьми. Наукові до-
слідження з проблем підготовки вчителя дозволяють виокремити такі 
важливі ціннісні орієнтації вчителя-гуманіста, як:

– ставлення до педагогічної роботи як до покликання;
– мотиваційна спрямованість учителя на особистість учня, а не тіль-

ки на предмет викладання;
– педагогічний гуманізм – повага до кожної дитини, переконаність у 

їхніх здібностях і можливостях;
– прагнення і вміння відчувати і розуміти внутрішній духовний світ 

дитини;
– діалогізм, бажання та вміння слухати і самому чути дитину;
– співпраця на засадах високої культури педагогічного спілкування 

як головна умова взаємодії з учнями у навчально-виховному процесі.
Розглянута проблема мовної культури педагогічного спілкування 

підводить нас до таких висновків:
– мовленнєве спілкування не терпить базікання; 
– педагогічне спілкування – це вимогливість до себе і оточуючих у 

всьому, що стосується навчання і виховання характеру;
– лаконічність, динамізм спілкування залежать від внутрішньої зі-

браності у справах, мові, поведінці;
– у будь-якій ситуації гнів ніколи не повинен затьмарювати розум 

(недопустимість жорстоких брутальних слів);
– вчитель має визнавати і виправляти помилки, допущені при спіл-

куванні;
– бути чуйним і тактовним у спілкуванні – вникати у переживання 

тих, кого навчаєш і виховуєш.
“Слово – це ніби той місток, через який наука виховання переходить 

у мистецтво, майстерність” [5, 29]. Слово педагога є найважливішим 
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інструментом впливу на дітей. Саме тому основними вимогами до мови 
вчителя є не лише логічність викладу, правильність з точки зору фоне-
тики і граматики, але й педагогічна культура, яка виражається у його 
мовній культурі.
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1. 
The question of language culture of teacher is considered as one of constituents 

of pedagogical culture. Pedagogical communicative descriptions that is presented 
in modern психолого-педагогічній science are certain. The components of speech 
(communicative) activity of teacher are analysed.

Key words: pedagogical commonunication, communicativeness, functions of 
language, language capabilities.

УДК 811.161.2                                                                        Ольга Петроє (Київ)
 

УКРАЇНСЬКА МОВА, РІДНЕ СЛОВО 
В ЕТНОСТРУКТУРНОМУ ВИМІРІ

Розглядається функціонування української мови на теренах Центральної, 
Західної та Східної України. Обстоюється думка тро те, що українська етніч-
на нація покликана виконувати  важливу державницьку функцію – бути  генера-
тором державотворення  та основним носієм державної мови.

Ключові слова: етнонація, етнонаціональна структура суспільства, репре-
зентативне дослідження громадської думки, державна мова.

Згідно з офіційними даними (всеукраїнський перепис населення 
2001 р.) загальну чисельність населення на території України (47,7 млн.) 
складають представники понад 130 етносів. Системоутворюючим еле-
ментом етнонаціональної структури українського суспільства є україн-
ська етнонація (понад 37,5 млн). Перепис 2001 р. ще раз підтвердив, 
що українці кількісно переважають в усіх регіонах держави за винят-
ком Автономної Республіки Крим, складаючи в цілому 77,8% населення 
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України. Це досить високий показник етнічної однорідності й водно-
час вагомий аргумент для віднесення України до держав з поліетніч-
ним складом населення, а не до типових поліетнічних країн, в яких, як 
приміром в Росії, структурними одиницями є цілісні автохтонні етноси,  
конституйовані у формі національної державності в складі Російської 
Федерації [1, 142-150].

Слугуючи демографічною та етнічною основою сучасного україн-
ського суспільства, українська етнічна нація виконує важливі держав-
ницькі функції: вона є основним генератором державотворення  та осно-
вним носієм державної мови. 

Українська мова – невід’ємний державницький атрибут, ознака дер-
жавної єдності України. Разом з тим, як суспільний, так і побутовий пре-
стиж української мови на сьогодні ще не є адекватним її виражальним 
можливостям та високому рівню розвитку. Реальну етномовну ситуацію 
в Україні відбивають результати перепису населення 2001 р., згідно з 
яким лише для 85,2% громадян, що усвідомлюють себе представниками 
українського етносу, рідною є українська мова, для решти 14,8%  – ро-
сійська. Для порівняння, 95,9% етнічних росіян в Україні визнають рід-
ною мовою російську, і 3,9%  – українську [2]. 

У цьому контексті неможливо не згадати слова пісні-маршу «Рідне 
слово» (1869) Сидора Воробкевича, що сьогодні звучать так актуально: 

Мово рідна, слово рідне,
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
Тілько камінь має
За даними репрезентативного дослідження (+– 2,2%) громадської дум-

ки, яке в період з 12 по 22 серпня 2011 року провела компанія Research & 
Branding Group, практично для половини населення України (47%) осно-
вною мовою спілкування у сім’ї є українська мова. В той час, як росій-
ською мовою в сім’ї спілкуються 37%, і ще однаковою мірою російською 
та українською – 15% населення країни [3].

Відповідно до результатів цього ж опитування, у регіональному роз-
різі  більшість мешканців Західної України (95%) і дві третини – Цен-
тральної України (60%) спілкуються вдома українською мовою, тоді як 
російською мовою – більше двох третин мешканців Південного Сходу 
країни (66%).

На роботі та за місцем навчання переважно українською мовою спіл-
куються 45%, російською мовою  – 35% населення України. Двомовни-
ми є 18% опитаних респондентів. У регіональному розрізі, на роботі і 
навчанні українською мовою спілкується переважна більшість мешкан-
ців Західної України (93%) і більше половини населення Центральної 
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України (54%). Тоді як у Південно-Східній Україні частіше спілкуються 
російською мовою (63%)

Розділилися думки українців щодо статусу державної мови. Зокрема, 
за даними соціального моніторингу українського суспільства 2010 року, 
за надання російській мові статусу офіційної  висловилися 43,3 % опи-
таних, проти – 39.6%, інші 17 % – не визначились [4].  

У регіональному розрізі число прихильників єдиної державної мови 
(української) переважає на Заході (88%) і в Центрі (65%) країни, а при-
хильники двомовності представляють переважно Південний Схід Укра-
їни (76%) [3].

 Державність української мови є гарантією збереження національ-
ної ідентичності українського етносу, головним стимулом консолідації 
українського суспільства і формування сучасної української політичної 
нації. З огляду на це українська нація і держава мають забезпечувати 
відродження і захист української мови, якісну розбудову українського 
мовного простору. І особлива відповідальність у цих стратегічно важли-
вих для розвитку українського суспільства питаннях лягає насамперед 
на етнічних українців, до яких застережливо писав Сидір Воробкевич: 

Мово рідна, слово рідне, 
Хто ся вас стидає, 
Хто горнеться до чужого, 
Того Бог карає
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РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ЛІНІЇ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 
У статті звертається увага учителів початкових класів на необхідність 

реалізації соціокультурної лінії з метою виховання національно свідомої, духо-
вно багатої мовної особистості в незалежній українській державі, а також 
рекомендуються методи, прийоми і засоби навчання української мови.
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ція, Державний стандарт початкової загальної освіти, національний мовлен-
нєвий етикет, комунікативні контакти, національна освіта, етнокультурна 
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Необхідність розвитку національно свідомої, духовно багатої мовної 

особистості в незалежній українській державі зумовлює потребу фор-
мувати у школярів соціокультурні знання і вміння, виховувати шанобли-
ве ставлення до життєдайного джерела народної мудрості, продовжува-
ти кращі традиції минулого, примножувати їх.

На уроках української мови, читання та й у позаурочний час пови-
нно відбуватися «соціокультурне зростання» учня. Учителю початкових 
класів випадає найпочесніша, найвідповідальніша місія допомогти мо-
лодшим школярам прилучитися до культурної скарбниці українського 
народу.

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої 
звичаї, традиції, що вироблялись протягом багатьох століть і освячені 
віками. Звичаї та обряди впливають на духовну культуру певного на-
роду. Зауважимо, що на сучасному етапі процес освоєння культурної 
спадщини має свої особливості. Тенденція переосмислення ролі й зна-
чення культурної спадщини полягає у прагненні не лише зберегти її у 
первісному вигляді, а й активно ввести у формат теперішнього життя. 

У самій методиці навчання української мови соціокультурна змісто-
ва ліній виокремилась в одну з провідних у Державному стандарті по-
чаткової загальної освіти.

У новій редакції ДС вказуються державні вимоги до рівня загально-
освітньої підготовки учнів, зокрема соціокультурної лінії: знати і вміти 
записувати назву держави та її столиці; знати державні символи Украї-
ни; розуміти і пояснювати значення слів – назв предметів побуту, народ-
них звичаїв; використовувати тематичні групи слів народознавчого зміс-
ту в мовленні; знати казки, прислів’я, приказки, загадки, лічилки; уміти 
доречно використовувати їх в усному і писемному мовленні для його 
увиразнення; знати формули національного мовленнєвого етикету і ви-
користовувати їх під час спілкування; дотримуватись правил етикету під 
час спілкування з представниками різних вікових груп і статусів; уміти 
використовувати елементарні комунікативні контакти під час виконання 
тих чи інших соціальних ролей у різних життєвих ситуаціях [2, 8].

Особливої актуальності соціокультурна лінія у змісті української 
мови набуває у зв‘язку з тим, що більшість школярів має поверхневі 
знання з нашого минулого, не зовсім чітко орієнтується в соціумі, та 
й загалом, як показує практика, для розвитку комунікативного мовлен-
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ня учнів допомагатимуть відповідні зразки текстів, завдань, вправ, які 
мають високий навчально-виховний потенціал. Важливість проблеми 
обумовлюється й піднесенням ролі  української мови в державі, а також 
тими процесами реформування освіти, які наявні в суспільстві.

Реалізація соціокультурної лінії передбачає не лише набуття учнями 
певних знань, необхідних і достатніх для спілкування, а й виправдане їх 
використання у житті.

Як свідчать дослідження останніх років у царині лінгводидактики 
(О.Біляєв, А.Богуш, М.Вашуленко, Л.Варзацька, О.Савченко та ін.), гар-
монійне поєднання української та загальнолюдської культури реалізуєть-
ся через вивчення мови як культурознавчої дисципліни, взаємозв’язок з 
культурними надбаннями народів, що живуть поруч, їх полілог культур, 
інтеграцію в українську культуру і разом із нею – у світову. Саме цьому 
в школі сприяє формування у школярів соціокультурної компетенції.

Окремо годин на реалізацію вказаної змістової лінії не пропонуєть-
ся, а змістове наповнення здійснюється на основі відбору відповідних 
вправ та завдань. В основу цієї змістової лінії покладено використан-
ня на уроках української мови (крім вправ підручників «Рідна мова») 
дидактичного матеріалу: прислів’їв, приказок, загадок, художніх тестів 
українознавчого спрямування. 

Саме вдало підібраний дидактичний матеріал поєднується з усіма 
методами навчання, ілюструє теоретичні положення, сприяє успішному 
розвитку мовних умінь і навичок, збагачує інтелектуальну й емоційну 
сферу учня, формує його моральні переконання. Дидактичний матеріал, 
об’єднаний певною тематикою, у комплексі ілюструє явище, допома-
гає учням цілісно сприйняти його. У доборі завдань, вправ, художніх 
текстів учитель повинен проявляти послідовність. У результаті цього 
в основу реалізації методики соціокультурної змістової лінії першим 
покладено принцип народності – репрезентації української мови як 
геніального творіння розуму, серця, почуттів, усіх сфер багатогранної 
діяльності українців, які берегли традиції сім‘ї, роду, українського на-
роду. Цей принцип немислимо реалізувати, не звертаючись до широкого 
використання всіх видів і жанрів українського фольклору, Біблії, творів 
українського письменства, прилучення до збирання скарбів народної 
мудрості, які мають відображення у фольклорних і художніх текстах.

Цю роботу слід розпочинати уже з перших уроків української мови у 
школі, особливо тоді, коли у дітей починає розвиватись фантазія, креа-
тивне мислення, оцінювальне ставлення до навколишнього світу й себе.

Головними завдання під час реалізації соціокультурної змістової лі-
нії є:



462

• створення навчальних текстів, дидактичного матеріалу інформа-
ційно-пізнавального характеру для розуміння української культури че-
рез залучення до неї дітей, ознайомлення з життєвими реаліями укра-
їнського народу з іншими народностями, виховання глибокої поваги до 
свого та толерантного розуміння і сприйняття чужого;

• виховання любові до України;
• формування основи досконалого оволодіння українською мовою та 

виховання поваги до неї, інтересу до представленої нею культури;
• становлення мовленнєвих здібностей (оволодіння грамотою – чи-

танням і письмом, аудіюванням, дотриманням орфографічних норм, 
розвиток монологічного та діалогічного мовлення тощо);

• інтелектуальний (розумовий і мовленнєвий) розвиток, формування 
вміння висловлювати свої міркування;

• формування умінь і навичок самоконтролю [3; 4].
Важливим для соціокультурного підходу є використання комплексу 

методів, прийомів і засобів навчання, а саме: бесіда (підготовча, пові-
домлювальна, відтворювальна, евристична, узагальнювальна, повторю-
вальна, проблемна); розповідь і пояснення; спостереження; конструю-
вання і реконструювання; діалогування; диспути та дискусії та ін..

Погоджуємося із міркуваннями зарубіжних і вітчизняних науковців-
методистів, що за умови, коли вчитель користується авторитетом, усві-
домлює свою суспільну роль і знає, якими слід виховувати своїх учнів, 
то у процесі навчання української мови реалізувати можливості соціо-
культурного підходу можна завжди. Думки, до яких учитель хоче схили-
ти дитячі душі, мають бути прийнятними для них. Так, патріотичні ідеї 
варто опредмечувати у такі зрозумілі дітям поняття, як «материнська 
мова», «рідний край», «наймиліший куточок», «материнська колисан-
ка» тощо.

Аналіз програми, підручників, навчально-методичного інструмента-
рію засвідчує необхідність систематичної цілеспрямованої роботи над 
реалізацією соціокультурної змістової лінії, бо «соціокультурний блок 
програм дає змогу уникнути випадковості й безсистемності в доборі ди-
дактичного матеріалу, які мали місце в традиційній системі навчання 
мови, спрямувати процес збагачення мовлення учнів на задоволення по-
треб їхнього мовленнєвого розвитку» [1].

Автори підручників «рідна мова» для 2, 3, 4 класів (М.С. Вашуленко, 
М.А. Білецька, О.І. Мельничайко, С.Г. Дубовик, Л.В. Скуратівський) пі-
дібрали достатню кількість матеріалу соціокультурного спрямування. У 
кожному підручнику є художні твори про рідну українську мову, Украї-
ну – рідний край, символи України, обряди й традиції українського на-
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роду, українські свята, фольклор тощо. Аналізуючи ці твори та викорис-
товуючи мовні завдання, учні збагачують свої соціокультурні знання. 
Так другокласники, працюючи над вправою 56 (ч. І) читають, що «Наша 
держава – Україна. Наша мова зветься українською. Свою рідну мову ми 
любимо найбільше серед всіх мов на світі. Українська мова – державна 
мова України». Тут же вміщено висловлювання письменників про рідну 
мову: «У народу немає скарбу більшого, як його мова» (Ю.Мушкетик). 
«Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває той, у грудях не серденько, а 
лиш камінь має» (С.Воробкевич). «Вивчайте, любіть свою мову, як світ-
лу Вітчизну, любіть!» (В.Сосюра).

Третьокласники, виконуючи впр. 9 (ч. І) повинні записати, якими мо-
вами розмовляють названі народи:

українці – українською  таджики – таджицькою
росіяни – …                  грузини – …
італійці – …                  японці – …
Четвертокласники, під час вивчення теми «Займенник» читають 

вірш М.Хоросницької «Матусин заповіт», підкреслюють займенники і 
самостійно складають твір на тему «Моя рідна мова».

Раз сказала мені мати:
«Можеш мов багато знати,
кожну мови шанувати,
та одну із них усіх,
щоб у серці ти зберіг!»
В серці ніжну і погідну
Збережу я мову рідну.
Виконуючи вправи про Україну, символи України, учитель може за-

пропонувати учням дати відповіді на низку запитань та виконати такі 
завдання:

1. Як ви розумієте слова відомого українського поета Василя Симо-
ненка? (4 клас)

Можна вибирати друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
2. Що ви знаєте про головне місто України – древній і прекрасний 

Київ? Прочитайте вірш, складіть розповідь про Київ, використовуючи 
слова вірша. (3 клас)

Рідний Київ
Дніпро широкий, пісня солов’їна, 
На каштанах голуба роса…
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Рідний Київ – серце України,
Наша слава, гордість і краса.
Іван Нехода 
3. Які символи України ви знаєте? Як правильно називається поєд-

нання кольорів на українському державному прапорі? Що вони симво-
лізують? (2 клас)

4.Намалюйте вдома лан стиглого жита, безкрає синє небо, зелену 
стежечку в житах. (3 клас)

Як бачимо, з класу в клас знання дітей соціокультурного спрямуван-
ня збагачуються. Соціокультурний підхід у взаємодії з особистісно орі-
єнтованими, комунікативно діяльнісними і стилістично функціональ-
ними аспектами вивчення мови у подальшому навчанні передбачають 
формування у школярів культурної соціальної позиції, вільного прояву 
своєї індивідуальності, створення культурного середовища своєї життє-
діяльності, прилучення до цінностей загальнолюдської й національної 
культур, включення у навчально-виховний діалог і культурну співтвор-
чість в освітньому просторі.
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In the article the attention of the primary school teachers is emphasized on the 
necessity of realization of the social-cultural line with the purpose of upbringing of 
national-conscious, inward rich linguistic personality in the independent Ukrainian 
state, the methods, approaches and means of teaching the Ukrainian language are 
proposed.

Key words: social-cultural knowledge and skills, social-cultural competence, 
National standard of primary universal education, national communicative ceremony, 
communicative contacts, national education, ethno-cultural competence.
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ФОЛЬКЛОРНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Стаття присвячена  проблемі виховання національної самосвідомості мо-
лодших школярів. Аналізуються фольклорні ігри та забави як розділ народної 
дидактики.

Ключові слова: виховання, самосвідомість, фольклор, народна гра.

Український народ своїм багатовіковим досвідом і відібрав найефек-
тивніші засоби гармонійного виховання підростаючого покоління, чіль-
не місце серед яких посі дають народні (фольклорні) ігри. Традиційно 
у навчально-виховному процесі початкової школи вони використову-
ються як засіб національного виховання, яке передбачає надання ши-
роких можливостей для пізнання української історії, традицій, звичаїв, 
мови, культури, формування національної гідності, активне входження 
кожної осо бистості в соціальне життя.

Один із ефективних засобів такого виховання – фоль клор. Через 
усну народну творчість дітям відкривається краса навколишнього світу, 
душа народу. Особливо акту альний досвід В.О.Сухомлинського, який 
радить викорис товувати фольклор як могутню виховну силу, що роз-
криває перед дитиною народні ідеали і сподівання [4, 103]. 

Дитячий фольклор має свою специфіку: відповідає віковим особли-
востям дітей у виборі тем, образів, ідей; цікавий поєднанням словесного 
матеріалу з елементами гри, супровідними рухами, тим паче, що у бага-
тьох творах яскраво виражене виховне спрямування.

В.О.Сухомлинський називав народні ігри «іскринками», що запа-
люють дитячу допитливість і їх моральне само вдосконалення [6, 20]. 
Фольклорні ігри багатоваріантні. Одна і та сама гра у різних регіонах 
України має не однакові правила.

Проте розвивально-виховний потенціал українських фольклорних 
ігор значно ширший. У культурологічних дослідженнях вони визнані 
суттєвим елементом укра їнської національної культури. Аналіз народ-
них ігор, поширених сьогодні серед дітей молодшого шкільного віку, 
засвідчує, що свої корені вони мають у стародавніх фольклорних об-
рядах, церемоніях і ритуалах.

Об’єктивні та суб’єктивні обставини останнього сто ліття помітно 
змінили соціальну структуру української нації. Чужомовне міське се-
редовище дезорієнтувало укра їнську родину, сприяло її відчуженню 
від національного кореня. Позбавлені прадавніх знань про свою минув-
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шину, нерідко національно-неоднорідні наші родини нині не мо жуть 
належно впливати на національне самовизначення дітей і збереження 
ними своєї національної ідентичності.

Сьогодні посилюється відповідальність української школи за вихо-
вання національно свідомої молодої гене рації українства, утвердження 
в суспільній свідомості національно-державницьких пріоритетів. Але 
цього можна досягти діючи лише спільно з родиною, церквою, куль-
турно-освітніми установами.

Народні ігри створені народом так само, як казки, при казки, загадки, 
передаються із покоління в покоління. В їх змісті відбито національну 
психологію кожного народу.

К.Д.Ушинський підкреслював яскраво виражену пе дагогічну спря-
мованість народних ігор. На його думку, кожна народна гра містить до-
ступні форми навчання, вона спонукає дітей до ігрових дій, спілкування 
з дорослими.

Ігри та забави становлять чималий розділ народної дидактики й охо-
плюють найрізноманітніші її аспекти: народознавчий, мовленнєвий, 
математичний, природни чий, пізнавальний, розважальний, оздоровчий 
тощо. Вони супроводжують свята та національні обряди, у їх змісті від-
биті сезонні явища, звичаї, пов’язані з хліборобською та землеробською 
працею. Це, зрештою, історія народу, оскільки ігри відображають со-
ціальне життя кожної епохи.

У вступі до збірки ігор «Літала сорока  по зеленім  гаю» український 
письменник Василь Довжик називає ігри народним мистецтвом: «Та й 
хитра ж штука, оця народна гра! Ви думали – такі собі пустощі, коли 
робити нема чого, то в креймахи грають, аби збавити час, а вона, ота 
забав ка, – мистецтво. А вона має свій погляд на людину, бать ківщину, 
добро, уявлення про тебе і світ. Бо мистецтво – це метод пізнання себе 
і світу. А гра записала в собі і зако дувала в генах дії не лише народні 
знання, а нас із вами, наш національний характер» [1, 170].

За допомогою народних ігор діти опановують перші елементи гра-
мотності, вивчаючи напам’ять вірші, скоро мовки, лічилки. Окремі ігри 
розвивають і математичні здібності. Не можна переоцінити значення 
фольклорних ігор у розвитку мовлення дітей, у збагаченні їхнього слов-
ника образною лексикою.

За своєю структурою більшість фольклорних ігор прості, однопла-
нові, завершені, в них у єдине ціле поєд нується слово, рух, пісня. У 
змісті фольклорних ігор відбито національну психологію народу, яка 
пронизана гуманними і працелюбними ідеями, плекає почуття краси та 
виховує національну свідомість.
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В.Скуратівський зазначає, що переважна більшість «абеткових істин 
дитинства» народжувалась у середовищі простого люду й виконувала 
певні функції людського співжиття. Ігри відкривали дітям живу історію 
свого народу, вчили любити народних героїв і ненавидіти кривдників.

Вуличні ігри були своєрідним «дитячим садком». Батьки багатодіт-
них родин постійно працювали в полі, і діти об’єднувались для ігор у 
самостійні осередки. «Для багатьох дітлахів, – пише В.Скуратівський, 
– такі забави були не тільки формою дозвілля, а й своєрідною школою, 
де засвоювалися перші абетки науки. Адже далеко не всім щастило від-
відувати парафіяльні чотирикласки» [3, 101]. 

Яким багатим не було б усе наступне життя, спогади дитинства, ігри 
з ровесниками не можна порівняти ні з чим. Усі ми так чи інакше повер-
таємося в дитячі роки, намагаємося віднайти джерело наших чеснот і 
недоліків. Коли виростуть наші вихованці, вони теж згадуватимуть своє 
дитинство і ті ігри, яких ми їх навчили, а вони нав чать своїх дітей.

Пригадується, як у дитинстві гралися в «Піжмурки». Той, кому ви-
пало шукати, затуляв очі долонями і, стоячи обличчям до стіни, повіль-
но промовляв лічилку, поки решта дітей ховалася.

Дівчата любили гратися у «Подоляночку» чи «Перепі лочку». «По-
доляночку» і тепер добре знають діти. Граючись в ігри, діти засвоюють 
такі риси, як доброта, чесність, правдивість, сміливість.

Отже, можна зробити висновок, що народна гра є за собом форму-
вання характеру людини. В ній закладена велика мудра народна педа-
гогіка. Постає питання: «Чому саме гра?». Бо гра - основний вид діяль-
ності дитини. Діти створюють гру силою уяви, емоційності, активності. 
Виявляється потреба в спілкуванні.

Саме народним іграм надавала великого значення Софія Русова – 
засновник дошкільного виховання в Україні. Одним із її принципів є 
те, що дошкільний заклад і школа мають бути пройняті духом народу. 
Отже, гра відіграє важливу роль у всебічному розвитку особис тості, а 
народна гра, яка замішана на народному дусі, в якій враховано харак-
терні риси народу, чи не найбільше цьому сприяє.

Народні ігри поділяються на рухливі, малорухливі, дидактичні і 
сюжетно-рольові, ігри зі співом і діалогом.

Всім відоме прагнення дітей у іграх наслідувати дорос лих і відтво-
рювати їх дії, діяльність. У молодшому шкіль ному віці, як і в дошкіль-
ному, широкого розповсюдження набувають сюжетно-рольові ігри, 
частина яких має про фесійно зорієнтований характер. Діти граються, 
приміря ючи на себе ролі лікарів, продавців, вихователів, водіїв, куха-
рів. Традиційною є гра «Доньки-матері». Сьогодні діти граються у се-
сію, мітинги, страйки.
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Існує багато народних ігор, які, на жаль, дуже мало використову-
ються, оскільки вчителі їх просто не знають. Серед них фольклорна 
пам’ятка давнини гра «Гуси» своїми глибокими ідеями не тільки забав-
ляє дітей, а й фізично їх ВИХОВУЄ [2, 6].

У рухливих народних іграх часто від поведінки однієї дитини зале-
жить успіх усіх учасників гри. Під час вибору гри необхідно дотриму-
ватися педагогічних принципів: доступності, послідовності, активності, 
свідомості та ін.

Учитель має накреслити конкретні завдання стосовно кожної дити-
ни. Так, невпевненим дітям необхідно пере могти труднощі, малорухли-
вих – залучати до рухливих ігор і навпаки.

Виховний вплив рухливих ігор залежить від посильного ігрового за-
вдання і фізичного навантаження. Лише тоді гра буде корисною, коли 
вчитель врахує всі ці обставини. Будь-яка діяльність дітей має прино-
сити їм радість як від самого процесу, так і від результату, спільних дій 
і переживань.

Кожна гра має викликати у дітей інтерес, зацікавле ність. Але це від-
буватиметься тоді, коли вчитель жваво її проводитиме. Щоб народна гра 
жила в кожному дитячому колективі, виникала і проводилась з ініціа-
тиви самих дітей, необ хідно добре продумати її організацію, викорис-
товувати різноманітні засоби, які викликають у дітей бажання гратись 
[1, 178].

Сюжетні ігри проходять з великим емоційним підне сенням тоді, 
коли ведучому (коту, лисиці, вівці, вовку) одягають відповідні атрибути, 
які допомагають дітям увійти в роль. 

Під час проведення народних ігор учитель та учні ма ють промовляти 
слова виразно, чітко, виділяючи ритмічний малюнок, але не перебіль-
шуючи  його в жодному разі не переходячи на промовляння по складах 
самого початку гри взяти потрібний темп і не промовля ти текст надто 
повільно: дітям це не полегшить завдання засвоєння, навпаки, підскоки, 
підстрибування на двох ногах у дітей в повільному темпі не виходять.

Попередньо заучувати текст з дітьми не варто, вони поступово його 
запам’ятають у процесі гри: спочатку гравці вимовлятимуть окремі сло-
ва, а з часом засвоять весь текст. Стежте, щоб діти не говорили голосно. 
Пізніше, коли вони засвоять рухи, слід звернути увагу на правильну, 
чисту вимову тексту. У жодному разі не можна допускати крику тоді, 
коли зростає емоційна напруга.

Таким чином, народні ігри відіграють винятково важливу роль у на-
вчанні й вихованні дітей. Це дуже цінний матеріал для розумового, мо-
рального й естетичного розвитку учнів початкових класів, який збагачує 
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і поглиблює їхні знання, впливає на формування національної самосві-
домості.
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The article is devoted to  the problem of education of national consciousness 
of junior schoolchidren. Folklore games and funs as a section of folk didactics are 
analysed.
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ У НАВЧАННІ ПЕРШО-
КЛАСНИКІВ ОСМИСЛЕНОГО ПИСЬМА ЗА ЗРАЗКОМ

У статті запропоновано систему навчальних вправ, що ґрунтується на за-
стосуванні вдало дібраних текстів, усталених виразів, українських народних 
прислів‘їв, приказок, загадок, лічилок, скоромовок, примовок, потішок, колядок, 
римівок, пісень, у яких відображаються особливості матеріальної і духовної 
культури народу, національного характеру, яка готує молодших школярів до 
усвідомлення правописних дій як основи вироблення навичок орфографічної і 
пунктуаційної пильності. 

Ключові слова: система навчальних вправ, тексти, усталені вирази,  
прислів‘я, приказки, загадки, лічилки, скоромовки, примовки, потішки, колядки, 
римівки, пісеньки, правописні діі, навички орфографічної і пунктуаційної пиль-
ності. 

Відповідно до мети і завдань освітньої галузі «Мова і література» у струк-
турі держаного стандарту як одну з основних змістових ліній виділяють  со-
ціокультурну, яка передбачає розширення уявлень учнів про культуру україн-
ського народу, про її особливості в різних регіонах України [3 , 32].

Завдання початкової школи, крім інших,- закласти в навчальній під-
готовці молодших школярів основу грамотного письма.
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Одним із основних видів робіт з письма, як стверджують учені-
методисти (М.С.Вашуленко, О.Н.Хорошковська, Н.Ф.Скрипченко, 
А.С.Зимульдінова, Л.І. Тимченко, Н.О.Воскресенська, І.М.Лапшина, 
П.С.Жедек, Т.Д. Трубіцина), є осмислене письмо за зразком, що висту-
пає раціональним засобом оволодіння початковими «секретами» укра-
їнського правопису. Вироблення навички осмисленого списування ґрун-
тується на дотриманні послідовних вимог, серед яких – використання 
системи навчальних вправ.

Розроблена нами система вправ, що ґрунтується на застосуван-
ні вдало дібраних текстів, усталених виразів, українських народних 
прислів‘їв, приказок, загадок, лічилок, скоромовок, примовок, потішок, 
колядок, римівок, пісень, у яких відображаються особливості матеріаль-
ної і духовної культури народу, національного характеру, готує молод-
ших школярів до усвідомлення правописних дій як основи вироблення 
навичок орфографічної і пунктуаційної пильності. 

У доборі пропедевтичних вправ ми спиралися на відомі в методиці 
навчання молодших школярів види усних і письмових робіт, що вико-
ристовуються в навчанні грамоти й орфографії.

Завдання полягало в тому, щоб вибрати з великого арсеналу вправ 
такі, які відповідають вікові дітей і змісту роботи в навчанні першо-
класників грамотно писати. Було визнано, що деякі пропоновані нами 
вправи  доцільно вводити в навчальний процес на ігровій основі, як 
це рекомендується сучасною методикою навчання учнів початкових 
класів, зокрема шестирічних школярів. Зрозуміло, що залежить це від 
змісту вправи-завдання. Адже відомо, що від навчальної мети, яку ста-
вить перед собою класовод, вправи поділяються на такі, що готують до 
виконання орфографічних чи пунктуаційних дій, і такі, які виконують 
допоміжну роль у розвитку навички грамотного письма. І це нами вра-
ховувалося. До перших з них ми визнали за доцільне і можливе віднести 
і застосувати на практиці вправи на орфоепічне промовляння, звукові 
аналітико-синтетичні вправи, моделювання речень, складів, коректуру.

До другої групи належать вправи, покликані виконувати допоміжну роль, 
але які безпосередньо пов’язані з виробленням навичок грамотного письма. 

Робота над словом, словосполученням чи реченням починається з 
найбільш простого і доступного дітям – прочитати їх так, як вони за-
писані, дотримуючись вимог орфоепічного промовляння. Перед учнем 
ставиться завдання – побачити те, що написане, і відтворити голосом, 
тобто координувати вміння бачити і промовити бачене. Це завдання над-
звичайно важливе. Промовляння сприяє набуттю навички уважно роз-
глядати графічний образ слова, запам’ятати послідовність розміщення 
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букв у слові і слів у словосполученні чи реченні. Тому першим етапом 
роботи над письмом за зразком, починаючи із запису складів, стає про-
читування зразка. Вимога прочитати зразок є істотною передумовою 
запам’ятовування орфографічних образів слів. На це й націлене орфое-
пічне промовляння написаного.

Запам’ятанню орфографічного образу слів сприяє також повторне 
читання. Його можна застосовувати одразу ж після першого прочитання 
зразка. Якщо ж такий прийом не застосований, то повторно учні читати-
муть його в процесі подальшої роботи над ним. До нього діти звернуться 
ще раз, коли складатимуть моделі слів чи речень, а потім повторювати-
муть їх, читаючи складами те, що записуватимуть. Отже, в процесі кіль-
каразового промовляння слова,  словосполучення чи речення зорова і 
мовленнєворухова пам’ять учнів фіксує орфографічне відтворення слів. 
Саме в цьому проявляється значення кількаразового проговорювання 
зразка, застосовуваного для здійснення осмисленого списування. Звідси 
й вимога: зразок будь-якого розміру має бути обов’язково проговорений.

Природно, прочитування зразка має здійснюватися відповідно до 
орфоепічних норм. Для першокласників єдиною орфоепічною вимо-
вою стає правильне артикулювання звуків української літературної 
мови. Спостереження свідчать, що, читаючи, діти досить часто при-
пускаються неточності проговорювання звуків, хоч, здавалося б, цього 
не повинно бути, адже діти розмовляють по-українськи, їхня щоденна 
мова – українська, вони живуть в оточенні українців. Проте не можна не 
враховувати у навчанні дітей рідної мови впливу діалектного оточення, 
який відчувається і у формуванні лексичного запасу дітей, і в набутті 
артикуляційної бази. Відомо, наприклад, що у слобожанських говірках, 
у багатьох говірках Полтавської області (а в експериментальних класах 
навчаються діти представників саме цих говорів) спостерігаються, крім 
іншого, м’яка вимова звука [ч’]. Узвичаєна учнями така вимова негатив-
но позначається на освоєнні орфографії: вони пишуть і після ч замість 
и  у словах типу читати, навіть ставлять ь, наприклад, у випадках чього. 
Це було засвідчено нами в процесі знайомства з орфографічною гра-
мотністю учнів третього і четвертого класів Пирятинської школи № 2, 
середньої школи № 3 м.Полтави.

Знайомство з тим, з якою артикуляційною базою приходять діти до 
шкіл м.Полтави й Полтавської області, показало, що у переважній біль-
шості молодші школярі не вміють артикулювати звук [ф]. 

Орфоепічне промовляння набуває особливої ваги насамперед у ро-
боті над словами з такими звуками, в яких не вироблена навичка норма-
тивної вимови. Це – одне.
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Друге: відомо, що списування слів за “Зошитом для письма”, на 
основі якого починається і проводиться осмислене письмо за зразком, 
орієнтоване на слова, в яких написання збігається з вимовою. Проте для 
першокласників складність становить читання буквосполучень дж і дз, 
поєднання букв на позначення приголосних з  і, правильне визначення 
звукового значення букв  я, ю, є в різних позиціях та ін. Так, при спи-
суванні першого речення “Павло в лісі” (Зошит №1, с.34) діти не пови-
нні помилитися у вимові приголосних у слові “лісі”. Слід бути пиль-
ним і при читанні речення “Ніна, Іванна – сестри” (Зошит №1, с.45), 
зокрема у проговорюванні імен “Ніна” й “Іванна”, у першому з яких 
другий склад має вигляд “на”, а в другому – “нна”, що знаходить відо-
браження при написанні цих слів. Це теж викликає потребу окремо зу-
пинитися на роз’ясненні “секретів” української графіки з тим, щоб діти 
усвідомили особливості відтворення окремих звуків на письмі. Отже, 
робота над орфоепічним прочитуванням речень у букварний період, як 
і в подальшому, підпорядковується виконанню важливого завдання по-
чаткової школи – виробленню в учнів артикуляційної бази української 
літратурної мови і ознайомленню зі специфікою української графіки, 
яка знайшла втілення у відомому твердженні про деяку невідповідність 
між вимовою і написанням. З такою невідповіністю знайомляться уже 
першокласники: це і співвідношення звука [дз] та буквосполучення дз, 
це і вживання букви щ для передачі двох звуків [ш] і [ч], це і різне про-
читування букв я,ю,є.

Усвідомленню всього цього сприяють орфоепічні вправи, які мають 
задовольнити відомий методичний постулат:  “Навички грамотного 
письма неможливо формувати в учнів у відриві від навички вимови” 
[5, 219].

Цілеспрямоване проведення орфоепічних вправ було заздалегідь 
сплановане. Бралося до уваги, що окремого розгляду заслуговують при-
голосний [ґ], шиплячий звук [ч], африкати [дж], [дз], [дз‘]. Зумовлено це 
тим, що, як показав аналіз усного мовлення учнів експериментальних 
класів, у їхній артикуляційній базі є відхилення від літературної норми 
саме у вимові перелічених звуків.

З учителями експериментальних класів було проведено консульта-
тивну розмову про потребу неухильного дотримання вимовних норм, 
оскільки, як відомо, діти наслідують вимову дорослих, мовлення вчите-
ля. Цей захід сприяв тому, що вправи на орфоепічне промовляння про-
водились із зразковим артикулюванням звуків.

Відповідно до порядку вивчення звуків – букв, передбаченого Бук-
варем і Зошитом для письма, планування вправи: на вимову звуків [г], 
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[ч], [ф], [дз], [дж], на тверду вимову губних [в], [м], [п] перед [й]. Опра-
цювання цього матеріалу здійснювалось за Зошитом № 2 для письма. 
З метою вироблення виразної артикуляції голосних використовуються 
скоромовки,  чистомовки, українські народних прислів‘я, приказки, за-
гадки, лічилки, примовки, потішки, колядки, римівки, пісеньки, ігри.

Практикувалися вправи на тільки на вимову ізольованого звука чи 
сполук звуків, а й вимову їх у слові. Наприклад, щоб навчити дітей пра-
вильно вимовляти твердий [ч], їм пропонувалося робити це окремо і 
в сполученні з голосними: [а,о,у,е,и], а також у структурі слів: у кінці 
слова (ніч, річ), перед голосними [а,о,у,е,и] (час, чоловік, чути, чесний, 
читанка). Робота над вимовою цього звука продовжувалась і на уроці, 
на якому опрацьовувалося написання букви щ (Щ). Діти вправлялись у 
вимові звука [ч] у сполуці з [ш] у словах: дощ, кущ, щока, щука, щавель, 
пищик, щелепа.

Для вивчення кожного звука готувалися вправи-завдання. Так, перед 
вивченням звуків [дз], [дз’], що позначаються буквосполученням дз, 
пропонувалась вправа чи кілька вправ (залежно від підготовки учнів) на 
зразок: вимовляються африкати у звукосполученнях:

Дза – дзо – дзу – дзи – дзі;
Адз – одз – удз – едз – идз – ідз;
Дзя – дзьо – дзю;
Адзь – одзь – удзь – едзь – идзь – ідзь.
У словах: дзеркало, кукурудза, дзвінок, дзеленчати, дзижчати, ґу-

дзик, дзьоб, дзюрчати, дзиґа, ґедзь.
У віршах:
Ми дзвіночки, лісові дзвіночки,          Рано в тиші лісовій
Славим день.                                          Дзенькнув дзвоник голубий,
Ми співаєм,                                            І почався у пташок
Дзвоном зустрічаєм                               На галявині урок.
День! День!       (П.Тичина)                              (В.Заєць)
У скоромовках:
                                        Дзінь-дзелень,
                                        дзінь-дзелень,-
                                        дзвонить дзвоник
                                        всенький день.              (П.Мовчан)
У відгадках до загадок:
Балерина закружляла на підлозі край стола, притомилася, упала і в 

коробці спать лягла.    (Дзига). 
Стоїть собі літечком
На городі тіточка,



474

Світлокоса, білозуба,
А на ній зелена шуба   (Кукурудза).
Проводиться гра “У дзвона”. Кому ж бути “Дзвоном”? А полічимо.
   Ішла піна із-за моря,
   Стала бить, колотить, 
   У дзвіночок дзвонить.
   Цар, царице, іди геть, королице.
   І медок, і сахарок, іди геть, корольок!
Після цього всі стають у коло і беруться за руки. А “Дзвін” посеред-

ині. Ходить навхрест туди й сюди і питає:
- Чиї ворота? – Одудові.
- А це чиї такі високі? – Лелечині.
- А тут? – Сиворакшині.
- А ці низенькі? – Перепелині.
- Пустіть мене. – Не пустимо!
Він відступає і каже:
- Бий, дзвоне, бий, хмару розбий!
Та й кидається з розгону, щоб перервати коло. Якщо вискочить, то всі 

його ловлять. Хто спіймає, той стає “дзвоном”.
У всіх випадках вправи супроводжувалися зразковою вимовою вчи-

теля, до якої мали прислухатись учні і наслідувати її.
Зрозуміло, наслідуванням не обмежується навчання правильно ар-

тикулювати звуки. Учителі демонстрували і словесно описували роботу 
мовних органів, наприклад, при навчанні дітей вимовляти губно-зубний 
щілинний звук [ф]. Проте до показу артикуляції звуків вони вдавалися 
лише тоді, коли в звукотворенні беруть участь мовні органи, за робо-
тою яких учні можуть спостерігати. Тому не варто пояснювати дітям, як 
утворюються звуки [дж] чи [дз] або звуки [г] чи [ґ]; їх творення не під-
дається візуальному спостереженню. Досвід свідчить , що учні на слух 
успішно оволодівають вимовою цих звуків.

Зате показом вимови можна виправити неправильне артикулювання 
деякими учнями звука [c] як міжзубного, у той час як цей звук є зазубним.

Експеримент довів, що виконання орфоепічних вправ позитивно 
впливало на правильне прочитування слів, словосполучень, речень – 
першої вимоги осмисленого письма за зразком.

Паралельно з орфоепічним промовлянням систематично застосову-
вались звукові аналітико-синтетичні вправи, які є невід’ємним компоне-
том навчання дітей грамоти. Тому не випадково навчальні книги першо-
класників (Буквар і Зошит для письма) включають майже в кожен урок 
завдання на звуковий і звуко-буквений аналіз слів.
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Поряд із завданням – побудувати звукову модель слова – в експери-
метальних класах шкіл, що мають комп’ютерні класи, першокласники 
виконували вправи на дисплеї комп’ютера: після з’ясування звукового 
складу слів учні перекодовували звуки в букви.

У навчанні дітей усвідомленому списуванню цілих речень важливо 
розвинути навичку усвідомити зміст фрази на основі розуміння кожного 
її слова. Розвитку такого уміння сприяють вправи на моделювання ре-
чень і слів. Йдеться про вміння учнів складати модель речення на тому 
етапі, коли вони освоюють “секрети” письма: кожне слово пишеться 
окремо одне від одного, маленькі слова слід писати окремо від великих 
слів, у кінці речення ставиться певний розділовий знак.

Моделювання речень як вид вправи вводиться з перших уроків спи-
сування речень. В експериментальних класах до будови моделі речення 
класоводи вдалися, працюючи над списуванням речення “Павло в лісі”.

Оскільки це був урок ознайомлення дітей з вимогами осмисленого 
письма за зразком, на якому необхідно було продемонструвати і складо-
ві моделі, було вирішено запропонувати учням не спрощену модель, а 
ускладнену на зразок: 

... Такий вигляд моделі речення дозволяє здійснювати на цих же зраз-
ках складове моделювання. Так, речення “Павло в лісі” остаточно на-
буває такої форми моделі:    

На цьому уроці лише ознайомилися з тим, що перш ніж списати, 
необхідно зрозуміти зміст речення, уявити його складові частини, з яких 
складається речення.     

У закріпленні цих вимог треба покладатися на подальшу роботу. 
Вона повинна стати одним з важливих чинників у підготовці першо-
класників до усвідомленого письма за зразком. Досягти цього можна 
при умові виконання послідовних операцій, які пізніше стануть для 
учня елементами алгоритму письма за зразком. Так, готуючись до спи-
сування речення “Над полем лелека” (Зошит, №1, ст.46), учні мають ви-
конати  підготовчі дії. У тому числі й моделювання речення.

Починається, звичайно, з прочитування речення. Вимоги до читан-
ня: дотримуватись пауз між словами, правильно наголошувати склади. 
Залежно від підготовки учнів речення можна прочитати кілька разів. 
Варто запитати в учнів, чи знають вони птаха, якого називають леле-
кою (цей птах у говірках української мови іменується по-різному). Після 
цього складається модель речення.

Складання моделі речення – не кінцевий етап у роботі. Після скла-
дання моделі речення учні мають повторити його, спираючись на мо-
дель.
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Наступний етап моделювання – робота над складовою моделлю ре-
чення. Вона здійснюється у такій послідовності:

• читається речення;
• визначається кількість слів у ньому;
• встановлюються склади у словах;
• записується складова модель речення;
• визначаються наголошені склади (як приклад можна навести пере-

дачу речення “У класі веселі діти” (Зошит, №1, с.50) за моделлю:
• вимовляються слова за складами.
Моделювання сприяє усвідомленню змісту речення, його будови, 

розвитку уваги. Кількаразове повторення речення з розбивкою на сло-
ва чи з виділенням складів допомагає запам’ятати орфографічний образ 
слів. У цьому – сенс такої роботи.

 Під  к о р е к т у р н и м и   в п р а в а м и   розуміється порівняння 
правильного і неправильного графічного образу слів. Вправи цього типу 
можуть бути як на орфографічну, так і на семантичну коректура. Матері-
ал для коректури може бути різний: склади, слова, речення. Враховуючи 
нестійкість уваги молодших школярів, не варто  спочатку давати завдан-
ня, що містять більше однієї помилки.

Першокласникам пропонувалися такі завдання:
Завдання І. Підкреслити склади, слова, записані до риски.
На                Но,  ни,  ни,  на,  ан,  ни,  не,  ні,  на,  на;
Ви                Ві,   во,   ви,  во,   ви,  ву, ви,  ви,  во,  ви;
Лі                 Ли,  лі,    ло,   ли,  лі,   ла, лі,   ла,   ли,  лі;
Су                Си,   су,   ус,   си,  са,   су, си,  сі,    су,  су.
дощ             дощ, доч, дошч, дощ, досш, дощ, дои, дощ.
дзвінко двінко, дзвінко, дзвіно, дзвінк, дзвінко.
Завдання 2. Порівнюючи слова і зразком, підкреслити правильно за-

писані слова.
Зразок:                  дзвінок                  дзига                      дзьоб
                               звінок                    дзига                      дзоб
                                дзвінок                 зига                        дзьоб
                                дзвінок                 дзига                      дзьоб
                                двінок                   дзига                      дзьоп
Завдання 3. Порівнюючи речення із зразком, знайдіть і виправте по-

милки.
Цю вправу вводили, коли першокласники опрацьовували матеріал 

Зошита №2 з друкованою основою. Для аналізу пропонувалося, як пра-
вило, одне речення.

Перед виконанням класовод пояснював послідовність зіставлення. 
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На дошці  два записи:
№ І.     Зразок.                                                        №2
У Оксани калина.                                                у Оксани калина.
Порядок зіставлення такий:
• прочитайте реченя зразка (№1);
• прочитайте реченя під номером 2;
• чи немає пропущених слів;
• поділіть слова в обох реченнях на склади;
• читаючи кожне слово першого речення, а потім другого, позначай-

те дужкою склади;
• порівняйте речення №2 з реченням №1, якщо знайдете помилку 

виправте  її.
Отже, після здійснення перевірки запис повинен мати такий вигляд:
№ І.      Зразок     № 2
У Оксани калина. У Оксани калина.
Вправи на коректуру сприяють формуванню навички самоконтро-

лю. Водночас вони розвивають увагу. Що ж до освоєння вимог осмис-
леного письма за зразком, то ці вправи сприяють запам’ятанню таких 
кроків алгоритму, як поділ слів на склади, читання їх і виділення дуж-
ками.

Отже, уведення в навчання першокласників вправ, які мали на меті 
готувати учнів до засвоєння алгоритму осмисленого письма за зразком, 
не виключало використання інших усних чи письмових вправ, що тра-
диційно застосовувались учителями у роботі з учнями. Це – і словнико-
вих слуховий диктант, і зоровий диктант, і малюнковий диктант, і зоро-
во-слуховий диктант. Проведення письмових вправ такого типу має на 
меті: 1) навчити першокласників встановлювати правильні асоціативні 
зв’язки між звуком і буквою, оскільки вони в цей період працюють саме 
над цією важливою для них проблемою; 2) розвивати в них навички пи-
сати з голосу, що теж має значення для них, оскільки привчає слухати 
і чути звуки, склади слова, речення, які доведеться записувати. В алго-
ритмі осмисленого письма за зразком передбачені і проговорювання, і 
слухання пропонованого до списування тексту. 
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In this article the system of training exercises which are based on the usage of 

succussfully chosen texts, idiomac phrases, ukrainian peoples proverbs, riddles,  
funnies, counters, carols, songs, rhimes, which refl ect the peculiarities of the material 
and spiritual cultura of the people,  national character. This system prepares the pre-
sehool pupils to understanding   of writing actions as the basis of training the skills of 
orphographic and punctuational awareness.

Key words: system of training exercises, texts, idiomac phrases, ukrainian 
peoples proverbs, riddles,  funnies, counters, carols, songs, rhimes, which refl ect the 
peculiarities of the material and spiritual cultura, national character, writing actions, 
the skills of orphographic and punctuational awareness.

УДК 811.161.2’373                      Світлана Сукмановська (Миколаїв)

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ – ЗАСІБ 
АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ

Першочерговою потребою сучасної системи освіти є впровадження 
нових форм та методів навчання й виховання, які забезпечують розви-
ток особистості кожного школяра. Розв’язанню цієї проблеми сприяє 
впровадження інтерактивних технологій навчання, котрі допомагають 
залученню учнів до творення уроку та співпраці вчитель – учень, акти-
візації пізнавальної діяльності.

Інтерактивні технології навчання сприяють ефективному розвитку в 
кожної особи творчих здібностей, логічного мислення, системи загаль-
нолюдських цінностей та загальноприйнятих норм поведінки, усвідом-
ленню особистої відповідальності та вмінню об’єднуватися з іншими 
членами колективу класу задля розв’язання спільної проблеми, форму-
ванню навичок спілкуватися та співпрацювати з членами групи.

Організація навчання із застосуванням інтерактивних технологій 
активізовує пізнавальну діяльність учнів. Велика кількість різноманіт-
них і доступних школярам видів робіт, де використовуються інтерак-
тивні технології, розвиває уяву, спостережливість, розширює кругозір 
та впливає  на формування пізнавальної діяльності.
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Пропонуємо деякі прийоми педагогічної техніки, які доречно вико-
ристовувати на уроках української мови при вивченні лексикології.

“Спіймай помилку!”
Учитель навмисне робить помилку, а попереджені заздалегідь шко-

лярі повинні її знайти. 
Так, наприклад, вивчаючи омоніми, учитель пропонує: “Складіть по 

два  речення з омонімами лава, крило“.  
Цей прийом дозволяє тримати в напрузі активізовану увагу учня, при-

вчає дітей не сприймати все на віру, навчає їх тому, що помилки можуть 
підстерігати будь-де, викликає бажання мати тверді переконання і знання. 

Ще один різновид цього прийому – учень отримує текст чиєїсь само-
стійної роботи з помилками (це можуть бути два варіанти виведеного 
комп’ютерного тексту для всього класу). Завдання: виправити самостій-
но помилки в тексті.  Згодом доцільно провести колективну роботу над 
текстом з учнями усього класу. 

Працюючи в групі, учні шукають помилку , сперечаються, радяться. 
Зробивши певний висновок,  члени групи доручають спікеру його ого-
лосити .

Учитель може запропонувати  групі знайти помилку в оголошеннях, 
на етикетці товару, придбаного в магазині, і доповісти про результати 
роботи. Можна використати для завдання магнітофонний запис чиєїсь 
промови, уривок газетної публікації.

Щоб пошуки й обговорення не затягнулись, необхідно одразу визна-
чити час для всієї роботи. Якщо це старшокласники, можна попросити 
написати доповідну записку у формі звіту про здійснену експертизу. У 
такому разі прийом перетвориться на ділову гру – роботу експертної 
комісії.

Необхідно пам’ятати, що прийом “Спіймай помилку!” не має сенсу, 
якщо учень не може довести правильність, тобто помилка має стосува-
тись уже вивченого на той момент учнями.

 Прийом “Спіймай помилку!”  доречно використовувати, закріплюю-
чи навчальний матеріал.

Вправи ігрового характеру привчають швидко оперувати засвоєним 
матеріалом, розвивають творчу активність учнів, робять їхні знання 
більш свідомими, стійкими, бо потребують активізації набутих знань.

Гра  “Хто більше?”
До дошки викликаються двоє або троє учнів, які отримують одне за-

вдання. Наприклад, написати протягом двох хвилин якомога більше слів 
іншомовного походження. Або ж написати протягом  двох хвилин яко-
мога більше професійних слів чи термінів, що вказують на діяльність 
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людини певної професії (до речі, учні в класі можуть не тільки спосте-
рігати за ходом гри, а й також паралельно виконувати умову в зошитах). 
Далі перевіряється робота школярів на дошці, це може робити вчитель 
або ж хтось із учнів класу під контролем учителя. Перемагає той, хто 
написав більше правильних слів.

Гра “Хто швидше?”
Учні – учасники гри повинні якомога швидше написати на дошці, 

наприклад, 15  архаїзмів. Перемагає той, хто це зробить першим.
Гра “Хто скаже останнім?”
Учитель називає  слово і пропонує учням, наприклад, дібрати до ньо-

го синоніми. Хто скаже останнє слово, той виграє.
Гра “ Поясни слово”
Спочатку зачитують слово, наприклад, архаїзм і пропонують поясни-

ти, що воно означає. Якщо учасник гри ніяк не може це зробити, йому 
дають прочитати  три-чотири варіанти речень, з яких в одному вжито 
правильне лексичне значення цього слова, в інших – хибне. Тоді учас-
ник гри відгадує, у котрому реченні правильно вжито це слово.

Учитель або ведучий зачитує правильне лексичне значення слова, 
вказує регіон його вживання, використання.

Гра “Точка зору”
Учасники: опоненти – групи учнів, які захищають різні точки зору; 

спостерігачі – учитель та кілька учнів.
Дві групи учнів доводять правильність протилежних точок зору. Так 

моделюються зіткнення думок людей різних соціальних груп, учених 
різних епох. Ще до початку гри вчитель оголошує тему дискусії, реко-
мендує необхідну літературу. Під час гри члени групи обговорюють свої 
аргументи й можливі контраргументи опонентів. Коли групи вступають 
у дискусію, спостерігачі оцінюють, чиї виступи були логічнішими, хто 
більш переконливий в емоційному плані? Хто був некоректним при 
спілкуванні, переходив на особистості? Так обговорюються актуальні 
проблеми мови, наприклад, ставлення молоді до згрубілої лексики та 
нецензурних слів, жаргонізмів, до засилля російської мови в засобах ма-
сової інформації.

Театралізація (розігрується сценка з дидактичною метою).  Під теа-
тралізацією в дидактиці розуміють розігрування сценок на навчальну тему. 
У цьому прийомі фантазія сягає своїх вершин, розбурхуючи уяву учнів.
Так, вивчаючи тему “Діалектні слова”, учитель пропонує школярам по-
думати: якби в нас була можливість поспілкуватись з людьми різних ре-
гіонів, чи відрізнялось би їх мовлення від нашого?
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І тут раптом відчиняються двері, до класу заходять представники 
різних регіонів України. Учні мають можливість «поспілкуватися» з гу-
цулами, лемками, бойками. Гості виголошують монологи, розповідаючи  
про себе, а школярі «виловлюють» незвичні слова та вирази (діалектиз-
ми) в їх  мовленні. Учні з захопленням сприймають гру як навчання.

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів доцільним є ви-
користання лінгвістичних задач.

Наприклад, відповідаючи на уроці, учень використав вислів моя ав-
тобіографія, учителька сказала, що цей вислів є помилковим. Чому?

На уроці вчителька запропонувала учням записати фразеологізми. 
Один із них написав: у мить ока, переливати  на коні і під конем, гнути 
кирпу, ложці ніде впасти, там, де козам хвости крутять, як собаці  бу-
бон, ні пуху ні пера. Чи поставить учителька цьому учневі гарну оцінку? 
Чому? Наведіть правильні варіанти спотворених фразеологізмів.

Як показує досвід, упроваджуючи інтерактивні методи навчання, 
активізовуємо пізнавальну діяльність учнів, даємо їм змогу набути на-
вичок, необхідних для спілкування та співпраці, забезпечуємо зацікав-
леність предметом.
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демвидав, 2004. – 154 с.

2. Лозова В. І. Пізнавальна активність школярів. – Х.: Основа, 1990. – 88 с.
3. Освтні технології / За заг. ред. О. М. Пєхоти. –К.: Просвіта, 2001. – 157 

с. 4. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології на-
вчання. - К.: А.С.К., 2004. - 192 с.
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ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье раскрываются возможности применения фольклора в целях обо-
гащения когнитивного опыта и развития мыслительных процессов у студен-
тов, обучающихся на педагогических специальностях.

Ключевое слова: фольклор,  колективный опыт, обучение.

Внедрение современного содержания образования, новых форм 
деятельности требует от педагогов творческой инициативы, владения 
навыками исследовательской деятельности, развития внутренней по-
требности в изменении характера взаимодействия с субъектами педаго-
гического процесса.
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Исследования особенностей подготовки педагогов к профессио-
нальной деятельности (К. Ангеловски, И. Ф. Исаев, М. В. Кларин, В. И. 
Журавлев, А. И. Мищенко, А. И. Щербаков, Л.Т. Ткач и др.) свидетель-
ствуют о том, что помимо общей предметной подготовки необходимо 
целенаправленное формирование готовности будущих педагогов к дея-
тельности в поликультурном образовательном пространстве.

Реализация данной задачи возможна при наличии соответствующего 
содержания педагогического образования. Проектирование поликуль-
турного содержания педагогического образования в своем исследова-
нии мы рассматриваем как  научную реконструкцию базового и спе-
циального содержания, направленную на обогащение образовательной 
программы подготовки будущего педагога.  При этом следует учитывать 
различные мнения ученых по поводу характера и путей такой рекон-
струкции.

Справедливо замечание М.С. Кагана о том, что до недавнего вре-
мени педагогика оперировала понятиями образование, воспитание, 
обучение, но не использовала понятие культура в качестве категории, 
способствующей формированию человека. Тем не менее, именно куль-
тура выступает связующим фактором между социальным и генетически 
детерминированным в личности. А.В. Хуторской указывает на то, что в 
содержание образования необходимо «включение культуры в различных 
ее проявлениях» [4, 12]. Е.В. Бондаревская считает, что следует «содер-
жание  с уровня значений перевести на уровень личностных смыслов, 
чтобы оно воспринималось учащимися как социальная, нравственная, 
эстетическая или другая какая-либо ценность» [1,103]. 

По мнению В.В. Краевского содержание образования в контек-
сте культурологического подхода «не должно сводиться ни к основам 
наук, ни к системе знаний, умений и навыков. Оно реализуется в про-
цессе живого, личностно-ориентированного педагогического обще-
ния, нацеленного на воспроизведение в искусственных и естественных 
образовательных ситуациях культуры» [2, 9 – 10]. С позиции «целост-
ного представления культуры» он выделяет три концепции проектиро-
вания: сциентистская, социоориентированная, личностно-ориентиро-
ванная и считает, что необходимость проектирования образовательных 
систем вытекает из концептуальных представлений о целостности пе-
дагогической действительности и педагогического знания о ней, двой-
ственная природа которого выражается в совмещении в знании двух 
функций: научно-теоретической и конструктивно-технической.

Важной целью разработки поликультурного содержания педагоги-
ческого образования является обогащение знаний, умений и навыков, 
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преобразование отдельных уже сложившихся понятий в новую систему 
знаний, умений и навыков, изменение мотивационной сферы личности в 
соответствии с новым классом профессионально-педагогических задач.

В качестве методологической основы проектирования поликультур-
ного содержания педагогического образования нами были определены  
фундаментальные исследования в области проектирования содержания 
общего образования (В.С. Ильин, В.В. Краевский, В.С. Леднев, И.Я. 
Лернер, М.Н. Скаткин и др.), основные положения которых могут быть 
применимы к профессиональному образованию. Содержание, анало-
гичное социальному опыту, состоит из четырех основных структурных 
элементов: 

• опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме ее 
результатов – знаний; 

• опыта осуществления известных способов деятельности – в форме 
умений действовать по образцу; 

• опыта творческой деятельности – в форме умений принимать 
нестандартные решения в проблемных ситуациях; 

• опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений – в 
форме личностных ориентаций [3]. 

В условиях поликультурного образовательного пространства 
огромными когнитивными и воспитательными возможностями обла-
дает фольклор. Разнообразие жанров, своеобразие и содержание про-
изведений фольклора студенты изучают в курсе «Детская литерату-
ра». Особенности культур, представляющих регион, их многообразие, 
самобытность и присущее всем этносам стремление к добру и справед-
ливости будущие педагоги осваивают в процессе знакомства с молдав-
скими, русскими, украинскими и другими сказками и их сопоставитель-
ного анализа на практических занятиях по дисциплине «Поликультур-
ное воспитание».

Народная сказка по своим нравственно-познавательным ценностям 
намного превосходит современные рационалистические и эмоционально 
обедненные сказочные сюжеты, духовно связывает воспитание с твор-
чеством и историей этноса. Она является незаменимым средством вос-
питания детей, подчеркивает представления народа о совершенном 
человеке, обладающем умом, добротой, трудолюбием, человечностью. 
Каждая сказка наполнена самобытной поэзией, отражает быт и миро-
воззрение народа, ее создавшего, но общей мыслью в них является  вера 
в человека, в победу добра над злом. Материалом для народных сказок 
всегда служила жизнь народа, его борьба за счастье, его верования и 
обычаи. Воплощение в сказках положительных черт народа делало их 
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эффективным средством передачи этих черт из поколения в поколение.
Детям нравится оптимизм сказок, что усиливает их воспитательное 

воздействие. Важной особенностью сказок является образность, кото-
рая облегчает их восприятие детьми, не способными еще к абстрактно-
му мышлению. Забавность сказок повышает интерес ребенка к ним.

В.А. Сухомлинский в знаменитой книге «Сердце отдаю детям» отме-
чал, что «сказка неотделима от красоты… Благодаря сказке,  ребенок 
познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и 
откликается на события и явления окружающего мира, выражает свое 
отношение к добру и злу. В сказке черпаются первые представления о 
справедливости и несправедливости. Первоначальный этап идейного 
воспитания тоже происходит благодаря сказке. Дети понимают идею 
лишь тогда, когда она воплощена в ярких образах».

В работе с детьми дошкольного и начального школьного возраста 
используются все виды сказок и, важно показать студентам возмож-
ности их применения в разнообразных целях. В период посещения 
дошкольных образовательных учреждений  студенты, обучающиеся по 
профилю Дошкольное образование, наблюдают, анализируют предмет-
но-развивающую среду, обеспечивающую знакомство дошкольников со 
сказкой, разнообразные виды занятий, развлечений,  основанных на со-
держании одной или нескольких сказок: рассказывание народных ска-
зок, чтение авторских, театрализованные показы педагогами (различные 
виды театров), драматизация сказок детьми, беседы, пересказ, просмотр 
(диафильм, видео, кино),  самостоятельное придумывание сказки.  

Одной из форм коллективной познавательной деятельности детей, 
обеспечивающей необходимость взаимодействия и диалога, влияющей 
на развитие ранее обозначенных личностных качеств является путеше-
ствие. Отличительная черта игр-путешествий – активность воображе-
ния, создающая своеобразие этой формы деятельности. Путешествия 
можно назвать практической деятельностью воображения, поскольку в 
них оно осуществляется во внешнем действии и непосредственно вклю-
чается в действие. Игры-путешествия носят интегрированный характер, 
т.к. в них соединены сведения из разных областей знаний: географичес-
кие, исторические, экологические, математические и другие, включены 
элементы игровой, учебной и трудовой деятельности. Все действия и 
переживания совершаются детьми в воображаемых условиях, определя-
ются игровыми ролями: путешественника, историка, геолога, сказочни-
ка и др.

Путешествие мы рассматриваем как специально организованную со-
вместную деятельность детей, в ходе которой стимулируется их позна-
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вательная активность и формируется оценочное отношение к окружаю-
щей действительности.

В ходе путешествий нами решаются разнообразные задачи. 
Образовательные подчинены необходимости реализации комплексной  
и парциальных программ, по которым работает ДОУ и предусматри-
вает стимулирование познавательной активности детей.  Развивающие 
направлены на развитие образного и логического мышления, раскрытие 
творческих способностей и наклонностей детей, создание мотивации 
к использованию собственного опыта, интереса к решению учебных 
и социокультурных задач, создание высоких стартовых возможностей 
для обучения в школе. Воспитательные предполагают развитие уме-
ний взаимодействовать в группе, самостоятельно оценивать и анали-
зировать свою деятельность и уважительно оценивать деятельность 
других ребят, стимулирование коммуникативных действий. Воспитание 
положительно-эмоционального отношения к сверстникам и взрослым, 
гуманных чувств, уверенности в себе и желания прийти на помощь дру-
гому, толерантности и т.д.

 «Путешествие в страну Сказка» является итоговым занятием-раз-
влечением, требующим от детей определенных знаний, которые они 
получают в ходе образовательного процесса на специальных заняти-
ях и в клубе «Что за прелесть эти сказки». Каждое путешествие – это 
творческий проект, направленный на то, чтобы научить дошкольников 
размышлять, искать ответы на возникающие вопросы, творить добро и 
достигать  положительного результата. Страна Сказка – это специаль-
но оборудованная зона (в групповом помещении), наполнение которой 
составляют: ширма для детского кукольного театра, костюмы для игр-
драматизаций, куклы-петрушки, наборы различных театров, куклы-
сказочные герои, куклы в национальных костюмах, книги сказок разных 
народов, иллюстрации к сказкам, фоно- и видеотека и другие атрибуты. 
Попасть в страну Сказка «нелегко»: используя различное физоборудо-
вание, дети перебираются через «валуны», перепрыгивают «ручейки», 
перебираются через «горы». Для переправы через «реку» мастерят плот 
или корабль. Аккуратно, высоко поднимая ноги,  пробираются «по гус-
той траве», из которой «вдруг» появляется какой-либо обитатель: еж, 
лягушка, уж и другие животные. Из-за деревьев или других объектов на-
встречу выходят персонажи сказок. Они обязательно вступают в контакт 
с детьми: приветствие, диалог, предупреждение о предстоящих труднос-
тях, пожелания счастливого пути. Дети-путешественники благодарят 
встреченных персонажей, предлагают им помощь, становятся участни-
ками разнообразной совместной деятельности. В ходе путешествия до-
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школьники могут обращаться с вопросами к героям сказок, пользовать-
ся помощью друзей и педагогов, включаются в решение разнообразных 
нравственно-поисковых ситуаций.

Такие путешествия организуются в различных целях: 
• выявление общности нравственных ценностей у разных народов 

(сравнительный анализ односюжетных сказок, например: русская на-
родная сказка «Теремок» и украинская «Рукавичка»);

• уточнение и расширение представлений о национальных особен-
ностях и традициях народов, населяющих Приднестровье, например: 
Путешествие в гости к Иван Царевичу – герой русских сказок, или к 
Фэт Фрумосу – герой молдавских сказок, или к Котигорошко – герой 
украинских сказок.

Для педагога важно не только познакомить детей со сказкой. Необ-
ходимо помочь им осознать причинно-следственные связи в развитии 
сюжета, понять назначение каждого персонажа, его роль в происходя-
щих событиях и значение в конечном результате. Деятельность педагога 
при раскрытии содержания сказки должна быть построена таким об-
разом, чтобы дошкольники восприняли сказочную ситуацию как урок, 
осознали данный им наказ и могли его использовать в схожих ситуациях 
реальной жизни.

Студенты, обучающиеся по профилю Начальное образование, 
выполняют исследовательские задания по отбору произведений малых 
жанров фольклора: пословицы, заклички, считалки, загадки, игры и др. 
и продумывают возможности их применения в контексте преподава-
ния конкретных дидактических тем и проведения воспитательных дел. 
Например, на фольклорном материале были разработаны проекты для 
поликультурной школы «А у нас…! А у вас?» и национальной школы 
«Хорошо в краю родном».

Критериями эффективности поликультурного воспитания детей яв-
ляются изменения их нравственных качеств, таких как совестливость, 
способность сострадать, милосердие, чувство стыда, чувство ответствен-
ности. Проявления этих качеств возможно наблюдать в коллективных 
видах детской деятельности, а целенаправленное выявление уровня 
их сформированности  осуществлять с помощью диагностических ме-
тодик  Г.А. Урунтаевой «Диагностика осознания нравственных норм» 
и Р.С. Немова «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими 
людьми». Студенты в период подготовки к посещению образователь-
ного учреждения изучают диагностические методики, разрабатывают 
необходимый материал и совместно с практическим психологом осу-
ществляют диагностические процедуры. 
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В период подготовки к педагогической практике они разрабатывают 
проекты занятий, игр-путешествий, уроков, внеклассных мероприятий, 
апробация которых осуществляется в вузе в виде профессионально-
ориентированных воспитательных дел. В ходе учебно-познавательной 
деятельности у студентов активно развиваются мыслительные опе-
рации: сравнение – сопоставление предметов и явлений с целью най-
ти сходство и различие между ними; анализ – мысленное расчленение 
предмета или явления на составляющие его части, выделение в нем 
отдельных частей, признаков и свойств; синтез – мысленное соединение 
отдельных элементов, частей и признаков предметов и явлений в еди-
ное целое; абстракция – мысленное выделение существенных свойств 
и признаков предметов или явлений при одновременном отвлечении от 
несущественных; обобщение – мысленное объединение предметов и 
явлений в группы по тем общим и существенным признакам, которые 
выделяются в процессе абстрагирования; конкретизация – мысленный 
переход от общего к единичному, которое соответствует этому общему, 
в практической деятельности связано с приведением примера.

Исследовательская задача, которую решают будущие педагоги в ходе 
работы над проектом,  предполагает отбор литературных произведений,  
в которых наиболее ярко выражены поликультурные ценности, такие 
как гуманизм, взаимопомощь, умение сотрудничать, общаться и др.; те-
матический подбор образцов фольклора.  Педагогическая задача заклю-
чается в определении возможностей использования отобранных произ-
ведений в педагогическом процессе: чтение, рассказывание, драмати-
зация и т.д. При этом студенты определяют образовательный, развива-
ющий и воспитательный потенциал отобранного материала, выделяют 
отраженные в нем те ценности, освоение которых будет способствовать 
приобщению субъектов образовательного процесса к поликультурной 
картине региона и мира в целом. 

Им предоставляется возможность актуализировать свои учебные до-
стижения по разным дисциплинам профессиональной образовательной 
программы, интегрировать их в контексте поставленных задач, осу-
ществлять трансформацию знания в компетентность и демонстрировать 
уровень ее развития. Неоднократное возвращение к ранее изученным 
знаниям в контексте предстоящей деятельности и в различных целях  
способствует осознанию их ценности и возможностей применения в пе-
дагогическом процессе. 

1. Бондаревская Е.В.Теория и практика личностно-ориентированного обра-
зования. – Ростов н/Д, 2000. – 352 с.
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In article possibilities of application of folklore with a view of enrichment 
cognitive experience and development of thought processes in the students trained on 
pedagogical specialties reveal.

УДК 37(09):378                                                    Петро Фриз (Дрогобич)

ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОГО
ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

У статті досліджено хореографічну культуру як соціокультурний чинник 
творчої діяльності і розвитку українського суспільства.

Ключові слова: українська хореографічна культура, культуротворча 
функція,танцювально-ігрова дія,соціалізація, комунікація, хоровод.

Кожний історичний чи національний тип культури є неповторним сві-
том, вибудованим певним сприйняттям людиною дійсності і самої себе. 
Ставлення людини до оточення визначають цінності, які об’єднують 
предмети і явища дійсності з людиною та її буттям. Те, що позбавлене 
цінності, перестає бути значущим. Цінності, що стають значимими для 
певної групи людей, утворюють простір культури. Отже, культура – це 
універсальний спосіб творчої самореалізації людини через намагання 
утвердити смисл людського життя в його співвіднесеності зі смислом 
існуючого. Смисловий зміст культури зберігається і передається нащад-
кам як значущі принципи світобачення і способи буття людей.

Завдання  дослідження полягає в тому, щоб виявити домінуючі смис-
ли  хореографічної культури, навколо яких розгортається її простір. Такі 
домінанти, що творять цілісність етнокультурного світу, визначають 
пріоритетні способи розуміння дійсності: домінуючий образ світу і до-
мінуюче уявлення про людину в цьому світі.

У науковій літературі розробка проблем хореографічного мистецтва 
України здійснюється  такими українськими дослідниками, як А. Гуме-
нюк [3], С. Безклубенко [1], Г. Боримська [2], М. Загайкевич [5], Ю. Ста-
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нішевський [6]. Вонирозглядаютьтанець  як образне бачення оточую-
чого світу, висловлене через створення художнього образу на основі 
ритмічної зміни систематизованих виразних положень людського тіла. 

Художня культура найбільш концентровано і динамічно відображає 
мінливість форм культурної практики, реагуючи на будь-які соціальні, 
економічні, політичні та інші зміни. В контексті  таких змін особливо 
гостро відчувається дефіцит нових прийомів і засобів, які б могли відо-
бразити естетичні нюанси людського буття. Якісні перетворення серед-
овища існування людини, зміна життєвих реалій початку ХХІ століття, 
зумовлюють необхідність створення нової системи формування осо-
бистості, здатної адаптувати її до нових умов. Ренесанс будь-якої на-
ціональної культури пов’язаний з усвідомленням художньо-естетичних  
цінностей. І навпаки, коли вони стають тягарем, коли суспільство втом-
люється від справжнього мистецтва і прагне до чогось „простішого”, 
необхідною стає певна універсальна мистецька мова, яка б допомогла 
зрозуміти і сприйняти цінності. Такою переконливою, привабливою і 
об’єднуючою є мова пластики і хореографії. 

Зазначимо, що хореографію слід розглядати як цілком самостійний 
напрям художньої культури – хореографічну культуру. Танець, як окре-
мий вид мистецтва, є предметом дослідження різних дисциплін – мис-
тецтвознавства, естетики, соціології та історії мистецтв. Танцювальне 
мистецтво пов’язане не лише з науково-теоретичними дослідженнями 
танцю і музики, але з наукою їх запису, психологією творчості поста-
новників та акторів, системою підготовки фахівців галузі, педагогікою. 
Це й дає підстави виокремити хореографічну культуру з цілісного орга-
нізму художньої культури. 

Хореографічна культура в єдності змісту і форми здійснює різні 
функції – соціалізації, інформативно-пізнавальну, естетичну, комуніка-
тивну та культуротворчу. Здійснювати культуротворчу функцію, пере-
дусім, означає актуалізувати фольклорні канони, народні зразки, а потім 
створити на їхній основі варіанти, що зберігають для сьогодення значен-
ня мистецького взірця й, водночас, забезпечують оновлення традицій 
та їх включення у сучасну хореографічну культуру. Таке включення  не 
має бути механічним перенесенням записів давніх хороводів у наш час. 
Це спостерігалось у перші роки існування незалежної України, коли все 
фольклорне багатство народу відтворювалося як у розважальних захо-
дах, так і сценічних варіантах. Цей етап ми можемо назвати інформа-
ційним. Безкінечний повтор одного і того ж  матеріалу набридає і при-
туплює увагу як виконавців, так і глядачів.



490

Сучасна дитина вбирає в себе нові ритми, рухи, тексти, і вони зовсім 
не псують і не суперечать фольклору. Проводячи експериментальне 
дослідження, ми виходили з того, що фольклор немає бути застиглим 
музейним експонатом, він розвивається і адаптується суспільством. 
Це стосується і народного танцю. Тому завданням нашого досліджен-
ня була адаптація давніх ігрових хороводів з використанням сучасних 
ритмів і рухів. Глядач охоче залучився до нашого  експерименту, а най-
активнішими були діти, оскільки увага була зосереджена  не на  танцю-
вальній дії, а на  ігровій.

На підставі емпіричного досвіду і багаторічних спостережень ро-
бимо висновок, що найоптимальніший поштовх до розвитку творчої 
особистості дитини засобами хореографічної культури – це участь у 
різноманітних танцювально-ігрових діях, що відповідають віковим осо-
бливостям дітей. Ігрова дія, відповідно до музичного ритму супрово-
джена пластичними засобами виразності утворює цілісність сюжету, 
як танцювальної гри. Ритмізація служить засобом організації характеру 
танцювальної дії, а музичний сюжет – композиційним принципом ці-
лісності. Танцювально-ігрові дії синтезують ритм музики, мелодичну 
основу, словесний текст і пластичну виразність рухів.

Комунікативно-композиційним принципом святкового спілкування 
танцювально-ігрових дій є звертання один до одного в загальному колі 
або ж у паралельних лініях, чи інших танцювальних фігурах. Аналіз 
танцювально-ігрової дії – хороводу дозволяє розкрити його основні 
системні компоненти. Це – пісня, танець, сюжетно-драматичні діало-
ги, ігри-імпровізації, вокально-танцювальні змагання, пародії і народні 
жанри. У такому розмаїтті складових компонентів хороводу природа 
його дії визначається своєрідністю характеру ігрової поведінки.  

Провідна роль у танцювально-ігровій дії відводиться музиці, яка 
ритмічно організовує мову. Синтез „музичного мовлення” – пісні та 
„музичного руху” – танцю народжує танцювально-ігрову дію, де танець 
і пісня не тільки демонструють танцювальні чи вокальні навички учас-
ників, а є засобом соціалізації і комунікації. Цю тезу підтверджує ряд 
праць, присвячених дослідженню хороводу [4, 87].

Результати нашого дослідження ґрунтуються на системному підході 
до аналізу організуючих дій в хороводі, що дає підстави сформулювати 
основний принцип побудови діяльнісної моделі в хороводі. Вона вклю-
чає: етикетні ігри (у формі традиційних вітань, подяк), соціонормативні 
ігри (як фрагменти символістичних дій), скомороші ігри-імпровізації, 
сюжетно-рольові ігри, вокально-змагальні ігри, танцювально-комуніка-
тивні ігри, колективні танцювально-пісенні процесії.
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Експериментальна перевірка такої моделі соціалізації і комунікації 
показала, що співвідношення компонентів, які створюють логічний лан-
цюг хороводу, залежить від змісту організованої в ньому дії. Він і ви-
значає тип хороводної дії. Аналіз підсумків експерименту, що був про-
ведений автором  дослідження під час традиційних свят в м. Дрогобичі 
та м. Києві , дозволив виявити такі типи хороводів:

– хороводи-процесії, що являють собою певний ланцюг дій: збір 
учасників, церемонія привітання, церемонія-оголошення про початок 
хороводної дії, церемонія заспіву хороводної пісні, водіння хороводу: 
заключна церемонія – оголошення про закінчення дії, взаємні подяки, 
церемонія прощання;

– хороводи-змагання як взаємозмінна парна комунікація двох хоро-
водних команд, які змагаються в мистецтві пісенно-танцювальної дії;

– набірні хороводи, що організовуються як перехідні епізоди у тан-
цювально-ігровій дії, через котрі „набираються” учасники хороводу;

– ходові хороводи, що організовуються як порівняльно короткі дії 
на основі коротких пісень, які супроводжують і організовують ритмічну 
ходу учасників;

–  ритуальні хороводи, які представляють собою хороводи-зв’язки, 
які використовуються в багатьох програмах з символічною дією.

Хороводи створюють „провокуючі” художні ситуації людського 
спілкування, яке в хороводі є системоутворюючим ядром і навкруги 
якого інтегруються всі інші організаційно-діяльнісні підсистеми тан-
цювально-ігрових дій.

Завдяки широкому введенню танцювально-ігрових дій до програм 
різних святкувань активність їх учасників наближається до максималь-
ної межі, характерної для сучасної соціокультурної ситуації. Проте, на 
жаль, сучасна хореографічна культура вкрай несміливо використовує 
весь спектр форм і типів танцювально-ігрових дій як частки традицій-
ної системи народної культури. Подальша розробка типології і функцій 
танцювально-ігрових дій дозволить відкрити нові, ефективні форми ор-
ганізації хореографічної культури в широкому масштабі. Логіка дослі-
дження передбачає глибинне проникнення у фольклорно-ігрову тради-
цію святкового спілкування, що дасть можливість на основі одержаних 
матеріалів перейти до відродження цих форм хореографічної культури.

Таким чином, танцювально-ігрові дії – це основа естетики хорео-
графічної культури, виявом якої є хоровод. Він втілює демократизацію 
святкового спілкування, колективність і свободу культурно-комуніка-
тивних зв’язків людини у сфері дозвілля. Він виражає прагнення людей 
до спілкування віч-на-віч в умовах святкової ситуації. Адже накопичен-
ня, передача та актуалізація танцювальної народної спадщини здійсню-
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ється через функціонування в хореографічній культурі репертуару хоро-
водів і танців у первинному та адаптованому вигляді (канони, зразки, ва-
ріанти). На підставі їхньої адаптації та розробки відповідно до вікових 
особливостей дітей, створюється можливість вдосконалення репертуару 
відповідних колективів.

Хореографічна культура в контексті теорії і практики сучасного сус-
пільства потребує належної оцінки з позицій поліфункціональності її 
художньо-естетичного змісту. І справа не лише в музично-руховому роз-
витку дитини. Питання слід розглянути значно ширше. Важливим є те, 
що в сучасній художній практиці складається новий досвід формування 
уявлень і емоцій в межах хореографічної культури, які легко переда-
ються при переході в іншу мистецьку систему (література, театр, тощо). 
Оволодіння цим своєрідним досвідом і логікою його перетворення на 
інше сприяє розвитку здібностей до художньої уяви і художньої інтуїції. 
Важливим є розуміння того, що цілісні образи художньої свідомості за 
допомогою механізмів пам’яті, уяви, інтуїції створюють художні уяв-
лення і емоції, і, навпаки, накопичений в процесі сприймання досвід 
сприяє удосконаленню пам’яті, інтуїції, уяви. Цей взаємообернений 
зв’язок є основою переходу в іншу сферу продуктивної інтелектуальної 
діяльності. За Л.С. Виготським, „розумні емоції” вирішуються в активі-
зації фантазії [40, 46]. Деякі дані, отримані науковцями під час вивчення 
сугестивної здатності мистецтва, свідчать, що художній вплив активізує 
й інші сфери інтелекту і розсуває межі „світлої плями свідомості”.

Отже, сучасна хореографічна культура все більше набуває культу-
ротворчого значення як показника світоглядних інновацій, що відбува-
ються в особистісних характеристиках її суб’єктів, не тільки дорослих, 
але й дітей. Узагальнення цих характеристик дозволило з’ясувати, що 
сучасна хореографічна культура – це динамічне та інтегроване явище, 
процес творчої самореалізації, який передбачає створення нової інфор-
мації, тобто продуктивну діяльність.
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ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КЛАСАХ З МАЛОЮ 

НАПОВНЮВАНІСТЮ УЧНІВ

У статті обґрунтовується актуальність застосування організаційних 
форм на уроках української мови у класах з малою наповнюваністю учнів. За-
пропоновано завдання для  диференційованого підходу до навчання та для інди-
відуальних, парних, гркпових форм роботи.

Ключові слова: організаційні форми, класи з малою наповнюванісю учнів, 
диференційований підхід.  

Забезпечення права громадян України на здобуття повної загальної 
середньої освіти в класах з кількістю до п’яти учнів, що не дозволяє ор-
ганізувати навчання в самостійних класах, вимагає особливого підходу 
до організації навчально-виховного процесу. Заклади, в яких функціо-
нують такі класи, на практиці прийнято називати малокомплектними, 
малочисельними, класами з малою наповнюваністю учнів. Педагогіч-
ними колективами цих загальноосвітніх навчальних закладів спільно 
з науковцями, органами управління освітою напрацьовано пев ний до-
свід організації одночасного навчання і виховання учнів різних класів 
одним вчителем в одному приміщенні. У педагогічній практиці такий 
клас називають класом-комплектом (комбінованим класом, з’єднаним 
класом). Школа І ступеня покликана забезпечити педагогічні умови для 
навчання і виховання молодших школярів безпосередньо за місцем їх 
проживання. Структура таких типів шкіл може бути різною і залежить 
від загальної чисельності учнів, кількості учнів у кожному окремому 
класі, кількості педагогічних працівників, наявності відповідних при-
міщень та належної матеріальної бази [1, 498]. 

При проведенні уроку української мови у з’єднаних класах (класах-
комплектах) виникає проблема дефіциту безпосереднього мовного спіл-
кування учителя з окремим учнем, наслідком чого може бути уповільне-
ний мовленнєвий розвиток учнів, втрата ними уваги на уроці, знижен-
ня інтересу до навчання. Учителю слід уважно підходити до пи тання 
планування уроку з української мови, зваживши на доцільність кожного 
його етапу, форми проведення та організації навчальної діяльності з 
кожним класом, застосування засобів навчання і різних видів роботи [4, 
258].
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Урок української мови у з’єднаному класі (класі-комплекті) прово-
диться за єдиним комплексним поурочним планом, у структурі якого 
обов’язково відображаються етапи «Самостійна робота учнів» у І пів-
річчі для 1-го класу – по 4-7 хвилин та «Робота під керівництвом учи-
теля», які чергуються, як правило, 5-6 разів протягом уроку. Поступо-
во час, відведений для самостійної роботи першокласників, необ хідно 
збільшувати [2, 44].

У системі підвищення ефективності уроку української мови важлива 
роль на лежить диференційованому підходу до навчання учнів. Дореч-
ним є використання диференційованих завдань. Так, наприклад, для ви-
вчення теми «Рідна мова і споріднені мови. Спостереження над звучан-
ням, написанням слів у споріднених мовах» у 2 класі  ми запропонували 
(розробили) такі диференційовані завдання:

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова. 
Ота жива сходинка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ 
складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування 
(Панас Мирний).

Перший рівень
Прочитай речення. Розкажи про мову своїми словами.
Другий рівень
Прочитай. Спиши перше речення. У кінці  речення познач цифрою 

кількість слів. Склади його схему. Поясни, як ти його розумієш.  
Третій рівень
Прочитай. Спиши. Поясни значення слів: схованка, скарбниця. Скла-

ди їх звукову модель.
А  для  учн і в  3  класу  вивчаючи  т ему :  «Мови інших наро-

дів. Наша рідна мова» такі диференційовані завдання:
Мова для нас явище звичне і, здається, вона існувала завжди. Але 

це не так. Українська мова, якою ми зараз розмовляємо, розвивалась 
протягом багатьох століть. Народ-мовотворець залишив нам безцінний 
спадок.

Дізнаватися про значення старих і нових слів, їх походження, ман-
дрівки по різних мовах дуже цікаво і повчально. Інколи історія одного 
слова може розповісти про прадавні події, відкриття, зв’язки між на-
родами.

Досліджуючи таємниці мови, вчені відкривають не лише історію 
слів, а й життя народу, його душу (З кн.).

Перший рівень
Прочитай текст. Спиши перший абзац.
Другий рівень
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Прочитай текст. Спиши текст. Поясни значення слів народ-мовот-
ворець.

Третій  рівень
Прочитай текст. Спробуй скласти розповідь про  безцінний спадок 

який залишив нам народ-мовотворець. 
Проведення уроків з української мови за однією темою в умовах ро-

боти вчителя з кількома класами дає змогу вчителеві раціональ но вико-
ристовувати час, організовувати спільну роботу, повніше за стосовувати 
наочність (засоби навчання). На такому уроці найбільш ефективними є 
використання організаційних форм навчальної діяльності учнів, зокре-
ма, індивідуальної, парної та групової. 

У практиці роботи класів з малою наповнюваністю учнів широко ви-
користовуються групові форми навчання на уроці. Особливо доцільні 
вони у класах, де одночасно працюють діти різних вікових груп та різ-
ного рівня підготовки, що дає змогу здійснювати індивідуальний підхід 
і працювати з кожним на необхідному рівні складності.

Групова робота учнів може бути застосована на різних етапах уроку, 
як на етапі первинного закріплення, так і під час вивчення нового мате-
ріалу, що значною мірою сприятиме: 

• формуванню навичок самостійної роботи;
• підвищенню працездатності учнів;
• зростанню рівня навчальних можливостей учнів;
• збільшенню часу на вивчення нового матеріалу.
Аналіз педагогічної практики свідчить, що грамотно організоване 

групове спілкування школярів впливає на ефективність навчально-ви-
ховного процесу, що полягає у: 

• зростанні обсягу й глибини засвоєння матеріалу;
• формуванню вмінь і навичок учнів різних вікових груп;
• підвищенні пізнавальної активності й самостійності школярів;
• зміцненні характеру позитивних взаємин між учнями, що допома-

гає сформувати риси доброти, людяності, згуртованості, взаєморозумін-
ня.

Тема .  Рідна мова і споріднені мови. Спостереження над звучанням, 
написанням слів у споріднених мовах (2 клас). 

Завдання для індивідуального виконання
Мово українська, мово моя мила,
Ти уся із співу, весняних дібров,
Ясна  – як усмішка, чиста – як сльозина.
Ти моє найбільше щастя і любов.
                                     Леся Лужецька
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Перший рівень
Прочитай вірш. Усно постав наголос у словах.
Другий рівень
Прочитай вірш. Спиши. Постав наголос у словах. 
Третій рівень
Прочитай вірш. Спиши.  У  словах підкресли букви, що позначають 

м’які приголосні звуки.
Завдання для роботи в групах
Група 1. 1. Прочитайте вірш.
Поважний кіт
По дорозі в білий світ
Вируша поважний кіт.
Іде, хвостом похитує,
В перехожих випитує:
― А скажіть мені, котора
Із сметаною комора?
Тамара Коломієць
2. Про кого ви дізналися з вірша? Опишіть його.
Група 2. 1. Прочитайте вірш.
Киця
Плакала киця на кухні,
Аж їй очиці попухли.
«Чого ти, киценько, плачеш,
Їсти чи питоньки хочеш?»
«Їсти ні пити не хочу,
З тяжкої образи плачу:
Сам кухар сметанку злизав,
А на мене, кицюню, сказав».
Іван Франко
2. Про кого ви дізналися з вірша? Опишіть її.
Завдання для роботи в парах
Пара 1. Прочитайте зачин казки.
Курочка ряба
Жили собі дід та баба, та була в них курочка ряба. Знесла курочка 

яєчко. Дід бив, бив – не розбив, баба била, била – не розбила. 
2. Назвіть головних героїв казки. Складіть казку на новий лад.
Пара 2. Прочитайте зачин казки.
Рукавичка
Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку.
От біжить мишка, улізла в ту рукавичку:
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- Тут я буду жити!
2. Назвіть головних героїв казки. Складіть казку на новий лад.
Цікаві завдання. Мовні ігри
Гра «Навпаки»
Доберіть до поданих слів слова з протилежним значенням.
Голосно - ..., глибокий - ..., гнилий - ..., густий - ..., гладкий - ..., голо-

дний - ..., зимовий - ...,  далекий - ..., темний - ..., сумний - ..., солодкий 
- ....

Гра «Допоможи»
Читання скоромовки з пропущеними буквами.
Б...сий  хлоп...ць  сін...  кос...ть,
Р...са  рос...ть  н...ги  бос... .
Отже, вміння застосувувати вчителем організаційні форми на уроках 

української мови у класах з малою наповнюваністю учнів сприяє ство-
ренню позитивної мотивації діяльності учня на уроці, формуванню на-
вичок самоперевірки і контролю, набувати досвіду спілкування в різних 
ситуаціях,  досягати поставленої мети. 

1. Мелешко В.В Особливості навчання учнів 3 класу в складі класу-комп-
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This article deals with actuality of the usage of differential approach on the lesson 
of Ukrainian in ungraded classes. The tasks for individual, pair and grouped forms 
of work are proposed.

УДК 81’373.2                                                         Роксолана Яцків (Дрогобич)

ОСОБОВІ ВЛАСНІ ІМЕНА: ПОХОДЖЕННЯ ТА ПРАВОПИС

У статті розглянуто особові власні імена українців, проаналізовано типові 
помилки при їх вживанні, вказано на шляхи попередження та усунення таких 
помилок.

Ключові слова: особові власні імена, апелятив, слов’янські автохтонні 
власні назви.
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Антропоніми, або власні особові назви, є помітною частиною лек-
сичного складу мови. Вони завжди перебували в тісних зв’язках з апе-
лятивним словником та топонімічною лексикою народу, живилися їх 
засобами, активно реагуючи на різні суспільні зміни. Тому антропоніми 
містять інформацію, яка має важливе значення як для історії мови, так і 
для історії її носія.  

Праслов’янська мова мала той же тип називання осіб, що й індій-
ська, іранська, балтійська, германська, кельтська, фракійська та грецька, 
тобто однойменну систему, в якій особу позначувано самим лише іме-
нем [8, 26]. У морфологічному відношенні праслов’янські імена охо-
плювали три типи назв: а) складні, тобто двоосновні, б) похідні від них 
усічено-суфіксальні, в) прості апелятивні.

Такі ж імена були поширеними і в давньоукраїнській мові. Проте 
відомо, що на становлення і розвиток кожного національного антропо-
німікону мають значний вплив не тільки суто мовні фактори, а й екс-
тралінгвальні чинники. І це зрозуміло, оскільки антропоніми існують 
у суспільстві і для суспільства. Суспільство невмолимо диктує їх вибір. 
В українській антропонімії у різні періоди її історії, по-різному віддзер-
калювалася суспільна свідомість людей, відбувались зміни в соціаль ній 
структурі суспільства.

У язичницькій Русі вибір імені людини визначався звичаєвим пра-
вом. Звичаєве право давало можливість батькам чи жрецям добирати 
ім’я дитині залежно від по рядку, часу та обставини її народження [1, 
5]. Так, третій у сім’ї дитині могли дати ім’я Третяк, шостій – Шес-
так, сьомій – Семак тощо. Дівчинка, що з’явилася на світ узимку, могла 
дістати ім’я Зима, а та, що народила ся весною, – Весна. Хлопчика, що 
забарив ся з появою на світ, могли назвати Пізняком.

Через ім’я наші пращури висловлювали своє ставлення до нового 
члена сім’ї. Дити ні, народження якої з нетерпінням очікува ли, давали 
ім’я Бажан, Ждан, Жадан, Милота, Кохан. Дітей, поява яких була неба-
жаною, називали Нелюб, Неждан, Нерада. Поряд з іменами характе-
ризуючими (на зразок Третяк, Зима, Пізняк, Нелюб, Слинь ко) дуже по-
пулярними в сиву давнину були магічні, або заклинальні, імена. Наші 
пращури свято вірили в магічну силу імені. Вважалося, що ім’я може 
оберегти дитину від хвороби, смерті, хижого звіра та іншого лиха, зро-
бити її щасливою. 

У сім’ях, де часто помирали діти, ново народженим давали імена 
Продам, Куплен. Даючи дитині ім’я Продам, або Куплен, ма ти викону-
вала спеціальний обряд: за незначну плату вона продавала дитя жінці, у 
якої діти росли здоровими і не хворіли. Після завершення обряду про-
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дажу дитина знову поверталась у свою рідну сім’ю. Ри туал продажі ди-
тини та присвоєння їй імені Продан, Куплен повинен був обдурити 
злих духів, переконати їх, що дитина на ім’я Продан, Куплен чужа 
у цій нещасливій сім’ї. Як відголосок язичества, цей звичай подекуди 
зберігається в Карпатах і понині [1, 7].

За язичеськими віруваннями батьки могли забезпечити своїм дітям 
добре здоров’я та щасливу долю, давши їй навмисно погане ім’я. 
Наші предки були переконані, що гарним і вродливим буде син на 
ім’я Некрас, Некраш, що добрий апетит і здоров’я дити ни забезпечать 
імена Неїло, Худко, Худаш, Зав’ялко, Непокій.

Прийняття християнства докоріннно змі нило засоби відображення 
соціального у слов’янському антропоніміконі. Тра диційні язичеські мо-
тиви номінації, які активно почали витіснятися із сфери влас них імен, 
зберігалися тільки серед прізвиськ. Соціально значущим стає вживання 
христи янських власних імен.

Серед соціальних верств староукраїнсько го суспільства представни-
ки духовенства були, очевидно, першими, хто своїми іменуваннями про-
тиставив себе всім іншим гру пам населення. Світські особи іменувалися 
одно-, дво- або трикомпонентними антропонімами, що могли складати-
ся з язичеських чи адаптованих християнських власних імен, прізвиськ, 
патронімів. Наприклад: Стані слав, старець; Михайло Богухваловичъ, 
землянин; панъ Иванъ Васильевичъ Семашко [4, 113]. Духовні особи, як 
правило, іменували себе тільки канонічними варіантами християнських 
імен. Наприклад: отець Іоаннъ, священик Богояявления; отец Иона; 
Василискъ игумен Дубенский [4, 114].

Ускладнення соціальної структури суспі льства, формування дворян-
ства (шляхти), що спостерігається на українських землях у XIV-XVII 
ст., привело до того, що на віть ім’я покликано було визначити прина-
лежність його носія до того чи того класу. 

В умовах, коли дво- і трикомпонентні мо делі іменування особи 
ще не дістали значного поширення, в офіційних документах як про-
столюдини, так і дворяни часто імену вались тільки власним іменем. Але 
при іме нуванні представників соціальної верхівки до власного імені, 
як правило, додавався апелятивний номен типу пан, князь. Так, напри-
клад, у дар чій грамоті Анни Михайлової Сангушкової церкві святого 
Спаса в Деречині (1501 р.) волинські землевласники та їх підлеглі іме-
нуються одночленними назвами з певни ми уточненнями, що вказують на 
соціальне становище названої особи [3, 49].

Утвердження в українській антропонімії XVI-XVII ст., поряд із 
однослівними, дво- і трислівних антропонімів зумовило повну сти-
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лістичну диференціацію їх ужи вання. Однослівними назвами пере-
важно іменували селян, міщан. Багаточленні ан тропоніми служили для 
ідентифікації представників соціальної верхівки. Так, представни-
ки дворянського роду Семашків із Волині у документах XV-
XVII ст. іменуються тільки багатослівними антропонімами: Богдан 
Михайловичъ Семашко, Ивань Василевичъ Семашко. Водно час в описі 
Київського замку читаємо: мі щани монастирські: Василь, Гавърило, 
Хилько, Дацько, Степанъ, Усутко [3, 50].

Як бачимо, при номінації простолюдинів у ділових документах се-
редньовіччя було важливим ідентифікувати певну особу, а для цього 
нерідко вистачало одного власно го імені або прізвиська. Дворянство 
свідомо іменувалося багатослівними антропонімами, підкреслюючи 
тим самим давність своїх родів. Однак твердження, за якими одно-
слівними іменуваннями називалися тільки простолюдини, а багатослів-
ними – представки соціальної верхівки, хоча і міс тять певну долю 
істини, все ж не можуть претендувати на абсолютність. Нерідко, че-
рез необхідність точно ідентифікувати особу і прості селяни, і реміс-
ники іменува лися багатослівними антропонімами, напри клад: Алсксан-
дер Стефановичъ, сафияникъ [3, 50].

Посилення соціальної нерівності феодаль ного суспільства, остаточ-
не оформлення дворянства як класу вплинуло не тільки на політичне, 
а й на культурне життя пізньофеодальиого українського суспільства. 
Дворяни (шляхта) докладали максимум зу силь, щоб позбутися своїх 
“хлопських” прізвиськ і присвоїти дворянські, якими вва жалися родові 
назви на -ський, -цький. Че рез це в пам’ятках нерідко зустрічаються 
випадки, коли одна і та сама особа імену ється родовою назвою з фор-
мантом -ський (-цький) або без нього. Причому, за свід ченнями до-
слідників, родовими назвами на -овський, -евський мали право імену-
ватися тільки родовиті шляхтичі. Менш родовиті іменувалися назвами 
із суфіксом -ський [2, 17]. Виділення особливих дворянських імену вань 
із загальнонародного антропонімікона не було явищем специфічно 
українським. Це загальноєвропейська універсалія. Так, у Росії пра-
во писатися повним іменем по батькові на -ич,  -ович суворо обмеж-
увалося законом. Указ 1627 р. визначав, що ніхто не може писати-
ся   -овичем, окрім членів боярської думи. Катерина II наказала осіб 
перших п’яти класів записувати повним іме нем по батькові, осіб від    
шостого до восьмого – тільки “полуотчеством”, а всіх інших без імені 
по батькові; але пізніше іменами по батькові було дозволено писа тися 
всім дворянам. У Німеччині, Франції ознаками дворянства стали при-
йменники, що творили прізвища дворян від назви помістя (нім. – фон,  
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франц. – де). Як російські імена по батькові на -ич, так і українські 
та польські родові назви на -ський, німецькі та французькі прізвища 
із частками фон, де із загальнонародних перетворилися у дворянські тіль-
ки на певному щаблі економічного розвитку феодального суспільства [4, 
116]. Спочатку як українські прізвиська та родо ві назви із суфіксом 
колективної приналежності -ський, так і давні патроні ми на -ич дава-
лися особам незалежно від соціального походження.

Показовий факт сваволі при іменуванні підданих за часів феода-
лізму трапився у XVIII ст. 1767 р. Катерина II висилає на Соловки дер-
жавного діяча Арсенія Мацієвича, позбавляючи його при цьому імені та 
прізвища. Катерина II наказала, щоб надалі А. Мацієвича іменували 
Андрій Враль [5, 24].

Перехід до капіталістичного способу ви робництва спричинився до 
перегляду мо ральних цінностей феодалізму. Давні чвари про те, хто 
може носити ім’я по батькові, називатися прізвищем на -ський, стали 
анахронізмом. Державні закони утвердили не змінність прізвищ, по-
рядок компонентів в офіційному іменуванні громадян, що значно об-
межило можливість варіювання антропо німів за соціально-класовим 
критерієм.

Проте в народнорозмовній мові, зокрема на території Галичини, 
в XIX – на початку XX ст. спостерігається поділ антропонімів на 
“хлопські”, “сільські” та “панські”, “мі щанські”. Так, відомий україн-
ський співак Олександр Мишуга в автобіографії згадує: “...найбільше 
здібностей... мав середній брат Ясько, себто по-нашому Іван (але 
у Виткові міщани встидалися себе так на зивати). Мене ж звали Алек-
сандрунь” [6, 12].

Соціально-класове розшарування укра їнського суспільства відо-
бражає художня антропонімія кінця XIX – початку XX ст. У п’єсі 
І. Франка “Послідній крейцар” го ловні герої (аристократи-українці) 
назива ють себе, як правило, французькими іменами-відповідниками: 
“Я, Сімон Андре, а властиво Семен Андрушко, укінчений правник...” 
Інший цікавий приклад со ціально детермінованого уживання власного 
імені знаходимо у Франковому оповіданні “Сойчине крило”: “Тямиш, 
як я з руського Хоми перехрестила тебе на італійського Томассо, а сього 
здрібнила на Томассіно, а сього вкоротила на Массіно” [1, 8].

Отже, порівнюючи соціально-класове варіюван ня антропонімів 
періоду феодалізму та ка піталізму, не важко помітити, що засобами 
антропонімії могли передаватися протистав лення “дворянин – недворя-
нин” чи “багата людина – бідна людина”. Простолюдини в основному 
іменувалися традиційними народ норозмовними варіантами антропо-
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німів, то ді як представники соціальної верхівки, як правило, надавали 
перевагу іншомовним антропонімам.

На початку ХХ ст. серед робітників, а особливо у середовищі пролет-
культівців, виникали нові “револю ційні” власні імена. Такі пролетарські 
варі анти власних імен не лише протиставляли старим, але ними прагну-
ли виразити вищу революційність робітників порівняно із селянством, 
яке вважалося консервативним. Нововиниклі власні імена характери-
зували нову епоху, революційну ідеологію (Електрифікація, Іскра, Ре-
волюція тощо). Однак такі новотвори не витримали пере вірки часом.

У наш час на території України соціальна диференціація   укра-
їнського  антропонімікона зводиться до певних відмінностей у на борі 
власних імен, що функціонують у місті і в селі. Серед міського насе-
лення засвоїлися і нині активно функціонують запозичені із західноєв-
ропейських мов імена типу Альберт, Арнольд, Артур, Віолетта, Жан-
на, Елеонора,  які в селах нерідко сприймаються як міські. Іменник 
села консервативніший. Тут частіше вживаються тради ційні імена 
на зразок Іван, Михайло, Микола, Ганна, Марія, які для міста стали 
рідковживани ми. Разом з тим, останнім часом багато “міських” варі-
антів власних імен уже ак тивно функціонують в іменннику сучасного 
села,  зокрема  серед молоді, а в місто активно повертаються імена 
Максим, Остап, Анастасія, Дарина, Катерина. Чітко розподі лити  
варіанти  власних  імен  на  сільські  та міські нині дуже важко. Залеж-
ність антропонімії від життя суспільства складна і багатоступене ва. 
Одні антропоніми виникають як реакція на зміни в суспільстві, інші ж 
відбивають суспільні зміни не відразу і не безпосередньо.

Грамотно написати особове власне ім’я, прізвище та ім’я по батькові 
– обов’язок кожного. Проте у мовній практиці часто трапляються прикрі 
помилки, причому такі помилки нерідко зафіксовані у державних доку-
ментах – у свідоцтвах про народження, паспортах тощо.

Щодо правопису власних імен, то слід пам’ятати, що, наприклад, в 
українській мові, на відміну від російської, подвоєння приголосних в 
іменах людей трапляються рідко. Слід порівняти: по-українськи: Іно-
кентій, Іполит, Кирило, Сава, Пилип, Агрипина, а по-російськи: Инно-
кентий, Ипполит, Кирилл, Савва, Филипп, Агриппина  тощо [7, 288]. І 
навіть якщо в деяких повних іменах іншомовного походження приголо-
сні подвоюються, то школярі мають знати, що у деяких здрібніло-пест-
ливих їх варіантах подвоєння може бути відсутнім, наприклад: Алла – 
Аллонька, Аллочка, Аллуся, але й Ала, Аля [7, 118]; Белла – Беллонька, 
Беллочка, Беллуся, але і Бела, Белонька, Белочка, Белка [7, 122]; Елла – 
Еллонька, Еллочка, але й Ела, Еля [7, 135]; Жанна – Жанночка, Жаннуся, 
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але і Жана, Жанонька, Жаночка, Жануся [7, 140]; Інна – Іннонька, Інноч-
ка, Іннуся, Іннусенька, Іннусечка, але й Іна, Інуся, Інуська, Інця [7, 143]. 
Те саме спостерігаємо і в давно засвоєних іменах: Ганна – Ганнонька, 
Ганночка, Ганнуся, Ганнусенька, Ганнусечка, Ганнуська, Ганнуля, Ганну-
ленька, Ганнулечка, Ганнулька, Ганнуня, Ганнуненька, Ганнунечка, Ган-
нунейка, Ганнушка, але і Ганка, Ганя, Ганька, Гануся, Гануська, Гануль-
ка [7, 128]; Іванна – Іваннонька, Іванночка, але й Іванка, Іванця [7, 142]; 
Ілля – Іллюша, Іллюшка, але й Ілаш, Ілашко [7, 64].

Слід запам’ятати й те, що в українській мові, на відміну від росій-
ської, в іменах після м’яких приголосних перед йотованими м’який знак 
не пишеться, наприклад, по-українськи Омелян, Уляна, Тетяна, а по-
російськи Емельян, Ульяна, Татьяна.

Часто трапляються помилки і при написанні імен В’ячеслав та Свя-
тослав. За правилами української мови в імені В’ячеслав апостроф пи-
шемо (після губного в – перед я), а в імені Святослав не пишемо, бо 
перед губним звуком в є приголосний звук с, який належить до кореня.

Варто зосередити увагу на тому, що, наприклад, ім’я Лев при відмі-
нюванні має паралельні форми: Лева, Левові і Льва, Львові; кінцеві при-
голосні основи г, к, х в іменах – іменниках першої відміни в давальному 
та місцевому відмінках перед закінченням -і змінюються на з, ц, с: Інга 
– Інзі, Ольга – Ользі, Ївга – Ївзі, Одарка – Одарці, Палажка – Палажці, 
Домаха – Домасі, Солоха – Солосі, Явдоха – Явдосі.

В іменах типу Одарка, Параска в родовому відмінку множини в кін-
ці основи між приголосними з’являється звук о: Одарок, Парасок.

В іменах типу Антін, Прокіп, Нестір, Ничипір, Сидір, Федір, Тиміш 
і пишеться тільки в називному відмінку, а в непрямих відмінках – о (Ан-
тона, Прокопа, Нестора, Ничипора, Сидора, Федора, Тимоша).

Імена, що в називному відмінку закінчуються на -р, у родовому від-
мінку твердої групи мають закінчення -а: Віктор – Віктора, Лавр – Лав-
ра, Макар – Макара, Світозар – Світозара, імена м’якої групи мають за-
кінчення -я: Ігор – Ігоря, Кесар – Кесаря, Лазар – Лазаря, Цезар – Цезаря.

У звертаннях, що складаються із загальної назви та імені, закінчення 
кличного відмінка набуває і загальна назва, і власне ім’я: брате Іване, 
друже Дмитре, сесторо Оксано.

Щодо особливостей творення та відмінювання імен по батькові, 
то відомо, що в чоловічих іменах по батькові пишеться суфікс -ович       
(-ьович, -йович): Іванович, Васильович, Анатолійович, а в жіночих іме-
нах по батькові перед суфіксом -н(а) завжди пишеться -ів (-їв): Іванівна, 
Василівна, Анатоліївна [9, 170]. Не можна за зразком чоловічих імен 
по батькові писати Оксана Васильовна (Миколайовна, Юрійовна та ін.).
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Не можна писати й говорити Ганни Петрівної (слід уживати “Кон-
трольна робота Шевчук Ганни Петрівни”, а не “Контрольна робота 
Шевчук Ганни Петрівної”), Ганні Петрівній (треба вживати “Залишу 
зошит Ганні Петрівні”, а не “Залишу зошит Ганні Петрвній”).

Слід пам’ятати також, що імена по батькові при чоловічих іменах 
завжди мають в орудному відмінку закінчення -ем (а не -ом): “Зустрівся 
з Олександром Андрійовичем і з Олегом Карповичем”, а не “Зустрівся з 
Олександром Андрійовичом і з Олегом Карповичом”.

У звертаннях, що складаються з двох власних назв – імені та імені по 
батькові, – обидва слова вживаються у кличному відмінку: Сергію Петро-
вичу, Галино Степанівно. На можна писати й говорити: Сергій Петровичу 
або Сергію Петрович, Галина Степанівно або Галино Стапанівна.

Коли в тексті трапляються поряд загальна назва, прізвище, ім’я та 
ім’я по батькові чоловічого роду, слід уникати одноманітних відмін-
кових закінчень і вживати паралельно закінчення -ові, -еві (-єві) та -у, 
-ю: директорові Тарасу Самійловичу Бондаренкові; викладачеві Семену 
Яковичу Півторакові.

Отже, лише глибокий аналіз типових помилок, що трапляються в пи-
семному та усному мовленні, допоможе уникнути їх.
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УНОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ОСНОВІ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ 

ЧАСТИН СЛІВ ЧУЖОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ  

У cтaттi проаналізовано моделі формування лексико-семантичних 
елементів складних слів української мови на основі термінологічних частин слів 
чужомовного походження.

Для того, щоб остаточно унормувати терміносистеми українських га-
лузей знань та виробництва, затвердити держстандарти термiнологiчних 
понять, що належить до важливих державотворчих процесів, та осмис-
лити закони поповнення мови чужими словами, слід збагнути систем-
ність міжнародних кореневих компонентів (МКК) у цих словах сучасної 
української мови, їх динаміку використання i навіть кодифiкацiю. Чи не 
однією iз перших з-посеред українських мовознавців своєчасно пізнала 
актуальність цiєi теми i на основі вичерпно зібраного матеріалу висвіт-
лила її I.M. Кочан, яка зуміла довести, що вивчення термiнологiчних 
фактів i загальновживаних cлiв доцільно розпочинати саме iз висвітлен-
ня такого аспекту, який, як це не парадоксально, досі не став предметом 
системного фiлологiчного дослiдження.

Автор поставила co6i складну мету: вперше в українiстицi на базі 
своєї картотеки МКК (їx виявлено в українській мові понад 400) та слів 
iз цими компонентами (понад 25000 одиниць) простежити наявність 
таких кореневих компонентів та утворень з ними в українськiй мовi, з 
одного боку, i водночас розкрити їx функціонування у процесі форму-
вання слів i термiнiв зокрема, з другого, що вказує на рiзноплановiсть 
виконаного дослідження.

Разом з тим саме такий спосіб опрацювання дав підстави показати 
зібраний матеріал в опублікованих наукових джерелах (їx у списку 325 
одиниць), а, накопичивши його, здійснити чіткий аналіз.

Виконане дослідження дало змогу узагальнити, унiфiкувати, сис-
тематизувати й упорядкувати зібраний матеріал iз найдосконаліших 87 
лексикографічних видань, що виходили друком протягом ста років ХХ 
– початку XXI століть (період з 1905 по 2005 рр.). Воно не лише виявило 
закономірності адаптації запозичених слів у всіх термiнологiчних систе-
мах мови в період їх найбурхливішого, хоча подекуди складного, опрацю-
вання, а й вияснило ряд питань, що стосуються входження цих чужомов-
них елементів у загальну лексику, висвітлило шляхи iнтернацiоналiзацiї 
словникового складу. До речі, у роботі лише позiрно вказано, що матерiал 



506

використано з одного століття, бо свої спостереження I.Кочан при потребі 
підтверджує прикладами з XVII, XVIIІ, XIX i навіть XI, XII ст.

Цілком доречною у роботі І.Кочан є вичерпна iнформацiя про дослі-
дження мовознавцями цієї проблеми. Дослідниця підтверджує вже відо-
му думку, що входження чужомовних слів у мову вважається нормальною 
функцією i, що такі терміни не є ізольованими вiд інших. Iнтернацiональна 
чи міжнародна лексика не порушує внутрiшньої структури мови, а забез-
печує контакти з іншими мовами світу i вказує на високий рівень укра-
їнської літературної мови загалом та української тepмiнолoгiї зокрема. 
Дослідниця до всіх опрацьовуваних проблем підходить самостійно і ви-
являє при тому глибокі фахові знання. Слід вказати i на те, що автор по-
слідовно осмислює той чи той використовуваний термін, чи то у плані 
нової постановки питання, чи нового пiдходу до його оцiнки. У зв’язку 
з МKK вона, наприклад, повнiстю розмежовує національне i запозичене 
в мовi, на практицi опрацьованих лексикографiчних праць столiтнього 
перiоду розкриває проблему «свого» i «чужого» в термiнологii, зокрема 
вперше вiдзначає, що iнтернацiональне втiлюється в рiзних національних 
реалiзацiях. Це виявляється i тодi, коли уточнюються такi термiнологiчнi 
поняття, як термiнокомпонент та термiноелемент.

3’ясувавши статус мiжнародних термiноелементiв, дослiдниця ство-
рила пiдвалини аналiзу модифiкацii основ з мiжнародними кореневими 
компонентами. Пiд цим кутом зору вже доведено, що мiжнароднi компо-
ненти, зокрема в термiнах, посилюють деривацiйну силу i навiть сприя-
ють виявленню в них певної самостiйностi. Крiм того, вони об’єднуються 
в окремi деривацiйнi гнiзда, набувають цiлком нових якiсних характерис-
тик – то конкретного значення кореневої морфеми, то узагальненого, мо-
жуть субстантивуватися на даному етапi, перетворюватися в рiзнi види 
aбpeвiaцiї, навiть редукуватися. Такий широкий спектр явища модифiкацii 
основ з МКК є новою сторiнкою українського мовознавства.

Глибоке розумiння лiнгвiстичних процесiв авторка показала i пiд час 
висвiтлення системностi слiв з МКК i досить переконливо довела, що цей 
блок проблем, особливо в термiнологiчних системах, розкривається у па-
радигматичних та синтагматичних вiдношеннях. Ми повнiстю погоджу-
ємося з твердженням, що парадигматичнi та синтагматичнi вiдношення 
мiж словами чи термiнами вказують на їхню системнiсть, зокрема, 
парадигматичнi – на ознаки, за якими термiни об’єднуються в певнi гру-
пи, класи (значення, синонiмiя, антонiмiя, гiпер-гiпонiмiя, iєpapxiя оди-
ниць) та синтагматичнi – на сполучуванiсть термiнiв i коренiв.

Як вiдомо, принцип системностi давно став лiнгвiстичною аксiомою. На 
прикладi аналiзу парадигматики та синтагматики в роботi наведено цiнне 
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спостереження: системнiсть термiнологii вiдрiзняється вiд системностi 
загальновживаної лексики. Характеризуючи системнiсть МКК, авторка 
вичерпно висвiтлила погляди на теорiю поля, дала опис парадигматичних 
вiдношень, синтагматики термiнiв, що наявні мiж послiдовними мовни-
ми одиницями, з одного боку, а з другого, рiзнолiнiйну сполучуванiсть, 
яка веде до створення моделей у внутрiшнiй сполучуваностi та вказує на 
специфiку зовнiшньої синтагматики.

Для української науки важливими є i розв’язанi в роботi проблеми 
використання чужих слiв з мiжнародними варiантами для найменуван-
ня нових понять, їx застосування як словотворчих засобiв. До вдалих 
частин дисертацiї належить i та, що висвiтлює зв’язок термiнологiчної 
норми з проблемою кодифiкацiї термiнiв, якi мають мiжнароднi компо-
ненти, у зв’язку з чим вдається схарактеризувати абревiацiйний спосiб 
словотворення, суфiксальну та аналiтичну деривацiю.

Про те, як тонко дослiдниця вiдчуває компоненти рiзних термiнiв, свід-
чить аналіз препозитивних та постпозитивних термiнів, якi дисертантка 
називає препозицiйними i постпозицiйними. I в першому, i в другому ви-
падку авторка з глибокою ерудицiєю висвiтлює джерела запозичень МКК, 
полiсемiю, етимологiю, фiксацiю, семантичнi та граматичнi модифiкацiї. 
Крiм проникливого аналiзу цих фактiв, схвалення заслуговують i цiкавi 
данi про кiлькiсне використання препозицiйних та постпозицiйних 
мiжнародних компонентів. До того ж  авторка виявила, що перших (пре-
позитивних) значно бiльше. Водночас визначено в роботi їx конкретнi 
лексико-семантичнi групи, термiнополя, мiкрополя, плиннiсть i змiннiсть 
використаних слiв з тими чи iншими кореневими компонентами.

Слiд звернути увагу i на деякi порушення редакцiйного плану. На-
явна певна невiдповiднiсть статистичних даних: у текстi опрацювання 
роботи написано, що слiв iз мiжнародними кореневими компонентами 
є понад 25000, а розглянуто лише 9000, а в авторефератi вказано, що 
таких слiв лише 9000.

Однак цi зауваження i побажання не применшують оцiнки роботи. 
Переважна бiльшiсть мiркувань автора переконливо та науково обґрунтованi. 
Усе висловлене дає нам пiдстави стверджувати, що здійснене дослідження  
про системнiсть, динамiку, кодифiкацiю слiв з мiжнародними кореневими 
компонентами в сучаснiй українськiй мовi вiдповiдає вимогам часу.

Кочан І.М. Системність, динаміка, кодифікація слів з міжнародними корене-
вими компонентами в сучасній українській мові. – К., 2006. – 567 с.

Models of forming of lexicosemantical variants of complex Ukrainian words 
based on terminological parts of words of foreign origin are analysed in the article .

Key words: normalizing, components of words, unifi cation of international termi-
nological components.
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