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Привітання авторам колективної монографії
«Україністика: минуле, теперішнє, майбутнє.

Мова. Література. Культура»

Шановні автори колективної монографії «Україністика: минуле, теперішнє,
майбутнє»!

Дозвольте привітати Вас з виданням монографії, присвяченої -й
річниці україністики як окремої самостійної спеціалізації на філософ-
ському факультеті Університету імені Масарика в Брно.

Приємно вражений кількістю представлених статей науковців з Австрії,
Німеччини, Польщі, Сербії, Словаччини, США, Чеської Республіки та
України, що, безумовно, свідчить про значний інтерес наукової спільноти
до України як держави, її мови, літератури, історії та культури, а також
є певним проявом солідарності та міжнародної підтримки україністів
різних країн світу їхніми презентантами.

Хочу висловити щиру подяку деканові Філософського факультету
Університету імені Масарика в Брно проф. Мілану Полу та завідува-
чеві Інституту славістики Філософського факультету зазначеного Універси-
тету проф. Іво Поспішілу, під патронатом яких проходила підготовка до
видання збірника, а також доц. Галині Мироновій за практичну реалізацію
задуманого довгострокового визначного міжнародного проекту співробі-
тництва україністів, розвиток та популяризацію україністики в Універси-
теті імені Масарика в Брно та Чеській Республіці.

Сьогодні увага всього світу прикута до України, яка переживає непро-
стий час своєї історії. Українці від Ужгорода до Донецька, від Львова до
Одеси згуртувалися у спільній боротьбі за територіальну цілісність і суве-
ренітет нашої Держави.

У цей нелегкий період як ніколи актуальним є донесення правди про
події на нашій спільній Батьківщині до світового співтовариства, тому пере-
конаний, що в цьому контексті роль науковців-україністів є надзвичайно
важливою.

Шановні колеги! Бажаю Вам подальших творчих успіхів і нових
наукових здобутків.

З повагою

Борис Зайчук
Надзвичайний і Повноважний

Посол України в Чеській Республіці





Мовознавчі дослідження україністів
центральної Європи та України

Назва розділу колективної монографії «Україністика — минуле, сучасне,
майбутнє. Мова» свідчить про те, що в ній сконцентровані дослідження,
присвячені широкому колу питань, пов’язаних як із виникненням, станов-
ленням та перспективами існування україністики як галузі науки в Європі,
так і глибокого, всебічного осмислення її об’єкта, а саме: розробки із загаль-
нотеоретичною проблематикою, аналізом історії української мови, вивче-
нням української мовно-культурної спадщини окремими особистостями
та інституціями, а також студіювання усіх рівнів мовної структури та
сучасного функціонування української мови в різних її іпостасях і зв’яз-
ках з етнічною свідомістю та національною ідентифікацією, що, зрештою,
призводить до «з’ясування напрямів взаємної детермінованості мови,
свідомості її носіїв, соціуму, культури та комунікативної діяльності».

Слід підкреслити, що матеріали зазначеної публікації, створеної міжна-
родним колективом авторів, які презентують німецьку (Фрайбурґ, Берлін),
польську (Краків, Варшава, Познань), сербську (Белград, Нови сад), слова-
цьку (Пряшів), чеську (Брно), тобто, за великим рахунком, центрально-
європейську україністику, а також українську (зі значною кількісною
перевагою щодо вищеназваних і активно представлену науковими інститу-
ціями та вищими науково-навчальними закладами, передусім, західної та
центральної частини України), підтверджують, перш за все, спадкоємність,
наступність у тематичному виборі та використанні традиційних методів
і прийомів дослідження матеріалу; ілюструють, у більшості своїй, високий
науковий рівень осмислення учасниками актуальних проблем сучасної
україністики в її цілісній науковій парадигмі та містять глибокий аналіз
проблематики різних лінгвістичних галузей.

Варто зазначити й те, що поряд із достатньо аргументованими розроб-
ками поважних дослідників, професорів і доцентів, фахівців міжнародного
ґатунку, в монографії опубліковані роботи тих, хто лише починає торувати
собі наукову дорогу, тобто перші наукові розвідки талановитих аспірантів
і студентів, що є також свідченням толерантності одних і стимулом для
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других, спадкоємності, тяглості «мовознавчих генерацій» в україністиці та
перспектив подальшого розвитку зазначеної галузі науки в майбутньому.

Так, зокрема, на певні узагальнення чи/та дискусійний характер претен-
дують статті, присвячені лінгвокульторологічній проблематиці сучасної
україністики, функціонуванню україністики на теренах Чеської Респу-
бліки й аналізу мовознавчих студій Українського наукового інституту
в Берліні, питанням становлення та майбутнім перспективам розвитку
української гендерної лінгвістики, різноаспектному аналізу існування
української мови у словацькому середовищі, глибокому теоретичному
осмисленню та розробці об’єктивної граматики слов’янського простого
речення; проблемам нових номінацій, які виникли в результаті мовної полі-
тики та мовної ситуації в Україні, художній цілісності тексту у вимірі суча-
сної філології, а також проблематиці й особливостям розвитку української
та чеської термінографії чи термінологічної лексикографії як відносно
молодої наукової дисципліни на зламі епох.

Остання узагальнювального характеру тема безпосередньо пов’язана
з низкою досліджень, присвячених історії розвитку й аналізу форму-
вання окремих терміносистем чи номенклатур, а також ролі запозичених
елементів в них. В цьому разі йдеться, зокрема, про астрономічну, кінемато-
графічну, юридичну, іхтіологічну лексику, яка стала предметом вивчення,
насамперед, материкових україністів (винятком є юридична термінологія
чеської мови, котра аналізувалась у порівнянні з українською), що постає
свідченням невгасного стабільного науково-практичного зацікавлення,
зумовленого потребами доби, її викликами, та спрямованого на розвиток
і вдосконалення української наукової термінографії, а також термінології,
котра перебуває в процесі формування та подальшої кодифікації.

Спеціалісти-дидактики у колективній монографії діляться своїми
спостереженнями над порушеннями морфологічних норм у процесі
вивчення української мови як іноземної, звертають увагу на рівень мовно-
комунікативних стратегій і тактик у науковому дискурсі студентів, вербалі-
зацію життєво важливих концептів як джерел лінгвокультурної інформації
в шкільних підручниках, ознайомлюють з проектом укладання словника
міжчастиномовних функційних омонімів сучасної української мови, який
спроможний задовольнити лексикографічний дефіцит і стати у пригоді
не лише викладачам, а й значно ширшій сфері користувачів, зокрема,
студентам і школярам, перекладачам і журналістам і под.

Міжпарадигмальний зіставний метод як головний метод контра-
стивної лінгвістики знайшов свою реалізацію при вивченні одиниць
різних ярусів української мови у порівнянні з відповідним матеріалом
іншої слов’янської чи неслов’янської мови (німецької, словацької, серб-
ської, польської, чеської мови, див., наприклад, статті, присвячені формаль-
но-граматичному зіставленню спільнокореневих іменників у словацькій
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та українській мовах, порівнянню лексики соціолекту угрупування людей
за інтересами та захопленнями в різних слов’янських мовах або висві-
тленню явищ польсько-української інтерференції на морфологічному та
синтаксичному рівнях).

Цікаво, але й закономірно, що чи не найбільше уваги мовознавця-
ми-авторами було присвячено різноаспектному дослідженню дієслова,
адже для сучасного мовознавства, дійсно, характерним є як комплексний
підхід до вивчення дієслова, так і обґрунтований інтерес до його слово-
твору, синтаксичної ролі, граматичних категорій, останнім часом до
проблем виду й аспектуальності, виділення предикатних типів, тому укра-
їністами колективної монографії, зокрема, аналізувалися: роди дієслівної
дії в українській і сербській мовах; ретроспективна функція давномину-
лого часу в українській та плюсквамперфекта в німецькій мовах; роль пост-
фіксальних дієслів у творенні пасивних конструкцій в українській мові,
сутність «процесу» як семантичної універсалії та категорійної граматичної
одиниці; рефлексивні декаузативи польської й української мов з насту-
пним визначенням статусу рефлексивних конструкцій у сучасному мово-
знавстві, а також з аналізом їхнього вживання в художніх текстах суча-
сників; перформативи як специфічний лексичний засіб експлікації волеви-
явлення в структурі висловлення та ін.

Не залишились поза увагою україністів також питання, пов’язані
з різними аспектами дослідження діалектного матеріалу та, насамперед,
окремих західноукраїнських говірок. Представлені матеріали свідчать,
що аналізу підлягають: залишки форм двоїни у діалектному мовленні,
динаміка акцентної системи північнолемківських переселенських говірок,
афіксоїдні деривати на позначення назв одягу в закарпатській говірці,
процеси архаїзації та інновації весільної лексики у бойків, західноукраїн-
ські фразеологізми з лексикографічних праць  ст. Здійснення фіксації
фразеологічного багатства лемків передбачається у відповідному словнику,
структура та функції якого стали предметом однієї зі статей колективної
монографії. Варто звернути увагу на те, що лексикографічна теорія та
практика знайшла також своє застосування у визначенні основних крите-
ріїв для типологізації словників рим. Як зазначають дослідники, україн-
ська римографія не відірвана від контексту світового словникарства, україн-
ські фахівці творчо використовують досвід зарубіжної римографії, почасти
болгарської та російської.

Спроби «пізнання й осмислення об’єктивної дійсності та процесів
формування й упорядкування внутрішнього рефлексивного досвіду
людини» шляхом залучення найновіших теоретичних і прикладних здобу-
тків різних галузей і дисциплін для максимально глибокого та широ-
кого осмислення аналізованого матеріалу вбачаємо в розробках про:
творення особових назв у сучасному політичному дискурсі (на матеріалі
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електронних ЗМІ); активність процесів детермінологізації, проникнення
комп’ютерних сленгових номінацій у шари загальновживаної лексики;
специфіку творення та функціонування, точніше, перехід офіційних
власних назв і новоутворених найменувань у категорію апелятивів у суча-
сному медійному дискурсі; аналіз термінів на позначення комунікативно-

-дискомфортного спілкування, що в лінгвістичній науці інтерпретується
як результат інтерактивних порушень і ускладнень; ономастичну мета-
фору в поезії; використання ергонімів у структурі мовного ландшафту
українських міст і в сатирично-гумористичному художньому творі; україн-
ські фраземи та паремії як джерело лінгвокультурної інформації; системнi
стосунки чеських фразеологічних одиниць на позначення часо-просторо-
вих універсалій.

Діахронічний аспект, в широкому розумінні, реалізувався в кількох
цікавих україністичних розвідках, присвячених: ) аналізу законодавчих
актів періоду Австро-Угорської монархії про визнання рівноправності
руської (української) мови на території Галичини, котрі, на думку дослі-
дників, можуть розглядатися як зразки майбутнього офіційно-ділового
стилю, що досі ще не був предметом аналізу істориків української мови;
) парадигматичним зв’язкам у групі географічних апелятивів, виявлених
у текстах українських писемних памʼяток XVI–XVIII ст., що становлять
струнку і водночас розгалужену систему назв; ) антропонімам староче-
ських пам’яток ділового стилю – ст.; ) етимологічним дослідженням
українського матеріалу; ) боротьбі з діалектизмами в Радянській Україні
в другій половині  ст.; ) критичному аналізу українського мовознавства
періоду Розстріляного Відродження та ін.

Отож, можна констатувати, що колективна монографія «Україністика —
минуле, сучасне, майбутнє. Мова» являє собою вдале продовження одного
з напрямів задуманого більше  років тому довгострокового проекту
міжнародного співробітництва україністів різних країн і континентів.

Аналіз змісту представлених матеріалів монографії відображає україні-
стичну проблематику представників наукових центрів і науково-навчаль-
них закладів, дослідницькі зацікавлення різних наукових шкіл й окремих
мовознавців, водночас вказує на перспективні та багатообіцяючі тенденції
й напрями досліджень з використанням міждисциплінарних методів,
відкриваючи саме в такий спосіб потенційні можливості для докладання
зусиль майбутніх генерацій україністів та спрямовуючи їх на нові здобутки
в галузі україністики.

Галина Миронова
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Ретроспективна функція давноминулого часу
в українській та плюсквамперфекта
в німецькій мовах

У пропонованій статті здійснюється спроба встановити роль давноминулого часу та
плюсквамперфекта щодо формування у висловленні значення ретроспективності.
На основі фактичного текстового матеріалу зіставлюваних мов виокремлено кілька
різновидів уживання зазначених грамем у ретроспективній функції та встановлено
їхній інваріантний тип.
Ключові слова: давноминулий час, плюсквамперфект, ретроспективність.

Упродовж еволюції людства в процесі розвитку мов окреслились універ-
сальні риси як мов у цілому, так і їх внутрішньої структури. Зокрема, типо-
логічні дослідження дієслівних систем засвідчують, що форми плюсквам-
перфекта, крім передування в минулому, передають низку додаткових
нетривіальних значень. Одним із таких значень є ретроспективна актуа-
лізація, яке претендує на універсальність для плюсквамперфектних форм
багатьох мов (зокрема давноминулого часу в українській та плюсквампер-
фекта у німецькій мовах), оскільки вони є основними розповідними еле-
ментами в сенсі вираження текстового «регресу» (розриву в хронологі-
чному розвитку подій для повідомлення про факти, які передують тій дії,
до якої вже просунулась розповідь) [див.: , с. ].

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю критичного ана-
лізу теорій щодо вживання форм давноминулого часу та плюсквамперфе-
кта, які у синтаксичних конструкціях передають значення ретроспективної
актуалізації.

Мета роботи: на основі розгляду фактичного матеріалу довести наяв-
ність у зазначених грамем семантики ретроспективності та встановити її
варіантні й інваріантні типи.

Як зазначають П. Петрухін і Д. Сичинава, на сьогодні проблемними
залишаються питання щодо визначення дискурсивних функцій плюсквам-
перфектних форм різних мов, що пов’язано зі структуруванням монологі-
чного чи діалогічного тексту й місцем відтвореної події у просторі тексту
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[, с. ]. Адже чітка диференціація між тим, що є незалежною властиві-
стю видо-часової форми, і властивостями, які виникають у ній в результаті
текстового тиску, являє значні труднощі [, c. ]. У пропонованій статті здій-
снюється спроба встановити роль давноминулого часу та плюсквамперфе-
кта щодо формування у висловленні значення ретроспективності.

Визначення поняття ретроспективності здійснено в працях І. Гальпе-
ріна, Т. Анреєвої, Н. Брускової, Л. Федорової та ін. І. Гальперін окреслює
ретроспекцію як граматичну категорію тексту, що об’єднує форми мовного
вираження, яке відносить читача до змістовно-фактуальної попередньої
інформації [, с. ]. Деякі науковці дотримуються думки, що автор може
цілеспрямовано викликати в пам’яті читача згадку про ті події, які здаю-
ться йому найбільш важливими. Наслідком ретроспекції є переакцентуа-
ція інформації художнього дискурсу. Категорійною ознакою ретроспекції
є темпоральний «стрибок» вліво відносно лінійної послідовності подій,
тобто відносно фіктивного теперішнього художнього дискурсу [, с. ; ,
с. ].

Коли говорять про ретроспективну функцію стосовно дієслівної форми,
то мають на увазі її участь у визначеному композиційному прийомі,
сутність якого полягає в переплетінні різних часових пластів, у встанов-
ленні зв’язків між різними подіями [, с. ].

Ретроспективна функція («ретроспективне зрушення» [див.: ; ; ]) дав-
номинулого часу в українській та плюсквамперфекта в німецькій мовах
випливає з того, що значення цих грамем необов’язково виникає в мові,
складаючись із незалежних одне від одного таксисного й темпорального
блоків; воно може мислитись як результат додаткової зміни вже існуючої
ситуації, її ретроспективізації. Показники ретроспективізації виявляються
відносно подій, часова співвіднесеність яких вже визначена. Її ключовим
завданням постає не розміщення дії на часовій осі, а зміна її існуючої лока-
лізації по цій же осі назад [, с. ].

Розглянемо приклади:А коли вернувся він до Києва і минуло чотири роки,
на пʼятий рік спомʼянув він коня свого, що од нього, як прорекли були вол-
хви, [прийдеться] померти Олегові (Нестор-літописець) // Da kamen ihm die
furchtbaren norwegischen Seegespenster in den Sinn, von denen ein alter Kapitän
ihm einst erzählt hatte, die sta des Angesichts einen stumpfen Pull von Seegras
auf dem Nacken tragen… (T. Storm). У першій мовленнєвій ситуації форма
давноминулого часу (прорекли були) є ключовою для висловлення: її вжи-
вання сигналізує не тільки про ретроспективу, а й про часткову проспе-
ктиву: князь перебуває у Києві і згадує свого коня → що од нього, як проре-
кли були волхви (ретроспектива) → [прийдеться] померти Олегові (проспе-
ктива). Тобто смерть ще не настала, але присутня інформація про її невід-
воротність. Загалом давноминулий час засвідчує тут фаталістичні настрої.
У наступному прикладі плюсквамперфект (erzählt hatte) вказує на ретро-
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спекцію, значення якої посилюється завдяки введенню часового детермі-
нанта einst: оповідач пригадує жахливі привиди, про які йому колись розпо-
відав старий капітан. В обох варіантах прослідковано закономірність: ретро-
спективність є важливим текстоорганізуючим чинником, оскільки без екс-
курсів у минуле не можна було б знайти пояснення чи розуміння тепері-
шніх дій героїв.

Аналізуючи явище ретроспективності Л. Попович уважає, що функція
подібних висловлень полягає в наближенні мовця до вираженої плюсквам-
перфектом семантичної зони шляхом умовного перенесення в референтну
точку минулого, з якої ситуація подається великим планом [, с. ]. Роз-
глянемо:

На часі, який чудовий вираз, — її мов ножем порнуло. Пьотр Нікалаїч, Але-
ксей Васільїч — вони купили цей час, як купували ефірний, вони самі мали себе
за головних, ні, за єдиних героїв пʼєси життя, спеціально під них і писаної, як
вони вважали, і так у цьому переконанні й зоставалися — аж до останнього
контрольного пострілу в голову. Але шеф, шеф! — він же не з тих, не їхньої
породи, він же колись був здібним журналістом, який чудесний на початку
девʼяностих зробив був фільм про чернівецьких облисілих діток, там, здає-
ться, витік ракетного палива був у військовій частині, місто, на добрий лад,
треба було відселяти, — стоп-стоп, але ж тему то після того — згорнули, не
випливала більше… (О. Забужко) // Der heiße Sand knisterte. Das Geräusch der
schwachen Brandung rauschte mir in den Ohren. Es erinnerte mich an etwas, an
einen heißen Tag, wo ich ebenso gelegen hatte – Es war im Sommer  gewesen.
Unsere Kompanie lag damals in Flandern, und wir haen unverhofft ein paar Tage
Urlaub nach Ostende bekommen… (E. Remarque). В обох відтворених у тексті
ситуаціях значення ретроспективності посилюється наявністю темпораль-
них детермінантів: на початку девʼяностих / im Sommer , що переносять
акцент із плану головної лінії розповіді на другорядну в такий спосіб, що
остання постає в цьому текстовому відрізку головною.

На основі фактичного текстового матеріалу зіставлюваних мов можемо
виокремити кілька різновидів уживання давноминулого часу та плюсквам-
перфекта в ретроспективній функції.

Основним для вживання цих грамем у вказаній функції є контекст спо-
гаду. Художній текст не завжди витримує послідовність подій. Однією
з його характерних особливостей є переривання авторської розповіді. Ретро-
спективне порушення часового плану розповіді в художньому тексті вико-
ристовується автором при зверненні до минулого, а саме при передачі спо-
гадів героїв [, с. ].

Наприклад: Ще один скандал. Сказати б, езотеричний. Виявляється, кер-
маничі нашої держави є членами якогось ордену. Поповзли чутки, що вони
масони. Суспільство розхвилювалося, хтось навіть пригадав тамплієрів, що
були окопалися у православному монастирі, а їхній пріор спирався на меч
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(Л. Костенко) // Ich zog einen Briefbogen aus dem Fach und fing an zu rechnen. Die
Kinderzeit, die Schule – das war ein Komplex, fern, irgendwo, schon nicht mehr wahr.
Das richtige Leben begann erst . Da war ich gerade Rekrut geworden…

. Flandern. Middendorf und ich hatten in der Kantine eine Flasche Rotwein
gekau. Damit wollten wir feiern. Aber wir kamen nicht dazu. Frühmorgens fing
das schwere Feuer der Engländer an…

. Das war im Lazare. Ein paar Tage vorher war ein neuer Transport ange-
kommen…

 war ich Bahnarbeiter in üringen gewesen,
 Reklamechef einer Gummifabrik. Das war in der Inflation. Zweihundert

Billionen Mark hatte ich monatlich verdient.
Und dann? Die Jahre darau? Ich legte den Bleisti hin. Hae keinen Zweck, das

alles nachzurechnen. Ich wußte es auch nicht mehr so genau. War zu sehr dur-
einandergegangen. Meinen letzten Geburtstag hatte ich im Café International
gefeiert. Da war ich ein Jahr lang Stimmungspianist gewesen. Dann hatte ich
Köster und Lenz wiedergetroffen. Und jetzt saß ich hier in der Aurewe: Auto-Repa-
ratur-Werksta Köster und Co (E. Remarque).

Український приклад із давноминулим часом ілюструє спогади опо-
відача про публічну й резонансну заяву одного з депутатів парламенту,
що вищі керівники держави є масонами; віднесеність подій у часи там-
плієрів переміщує це висловлення назад по часовій осі, у сферу надмину-
лого. У німецькому варіанті реалізації зазначеної функції головний герой
роману Е. Ремарка в день свого тридцятиріччя намагається пригадати події,
що передували цій даті, тобто він переноситься в певні критичні моменти
своєї біографії й репрезентує їх як особисто пережиті, особисто засвідчені.
На перший план виходить розповідь, яка перериває логічний ланцюг тепе-
рішніх подій, але зображує великим планом ті, що колись були важливими
для мовця й наклали відбиток на його життя нині.

Вживання цих грамем у вказаній функції можливе в контексті спо-
віді (наприклад, у листі-зверненні). Як наголошує Т. Тураєва, використання
плюсквамперфектних форм у ретроспективній функції слід шукати в тен-
денції до реконструкцій внутрішнього світу особистості героя, до створе-
ння декількох часових пластів у творі, що поєднуються в особливий уні-
кальний сплав, єдність, зумовлену людською пам’яттю [, с. ]. Розгля-
немо приклади: Чи ж ти міг би припустити, щоб я тоді, в тій хвилі, коли
розсталася з тобою, могла була побігти просто до таткової канцелярії, роз-
ламати його бюрко, вийняти ключі до вертгаймівки і забрати з неї скарбові
гроші?.. (І. Франко) // Ich sah nur empor und empor: da war Licht, da war das Haus,
da warst Du, da war meine Welt. Zwei Jahre hatte ich von dieser Stunde geträumt,
nun war sie mir geschenkt (S. Zweig). Новели І. Франка та С. Цвейга є компо-
зиційно симетричними: на початку розповідь ведеться від імені головних
суб’єктів (адресатів), однак їх переривають листи-сповіді, які й займають
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основну частину всього тексту та є ретроспективними коментарями, спо-
відями адресантів. У першому прикладі давноминулий час репрезентує
негативно конотоване модальне значення: героїня могла була зробити те,
про що реципієнт навіть не міг подумати. Приклад із плюсквамперфектом
передає напружений емоційний стан суб’єкта, на що вказує часова протя-
жність здійснення дії, вираженої плюсквамперфектом: zwei Jahre hatte…
geträumt.

Плюсквамперфект може з’явитися в переказах снів, в яких міститься
відсилання до ситуації, що «відбулася» до моменту прокинення, притому
мовець сам пережив таку ситуацію [, с. ]. Я по полудні заснув і мав див-
ний сон. Десь дуже великі сніги, так що все привалили, яри, горби, долини все
зрівняли. Я ішовтяжко снігами на гору, тамщежили люди в хатах. Нараз сніг
стопив ся і немов навесні все зазеленіло. Та мене збудили канони (О. Добржан-
ський, цит. за Л. Попович) // Der Jüngling verlor sich allmählich in süßen Phan-
tasien und entschlummerte. Da träumte ihm erst von unabsehlichen Fernen, und wil-
den, unbekannten Gegenden…Es kam ihm vor, als ginge er in einem dunkeln Walde
allein. Nur selten schimmerte der Tag durch das grüne Netz. Bald kam er vor eine
Felsenschlucht, die bergan stieg. Er mußte über bemooste Steine kleern, die ein ehe-
maliger Strom herunter gerissen hatte (Novalis). У наведених прикладах і дав-
номинулий час, і плюсквамперфект передають позначувані ними ситуації
як особисто пережиті, хоча й передають різні часово-вимірні плани: реаль-
ний та уявно-образний світ сну.

Давноминулий час та плюсквамперфект можуть містити відсилання
до певних історичних дат, видатних особистостей, мистецьких витворів
тощо, які в конкретному контексті мають значення своєрідних фонових
знань, оскільки надають передісторію, коментарі до сучасного плану роз-
повіді. І. Гальперін наголошував, що ретроспекція лежить в основі емпіри-
чного тезаурусу читача, за допомогою якого він може проникнути в «звʼя-
зок часів» [, с. ]. Порівняймо:…Влада вічно боролася зі статикою, казала,
що малярство старих майстрів уже містить у собі й анімацію, й кінема-
тограф, і порівняно з ними в нас тільки побільшало техніки, зате помен-
шало уяви: ми розледащіли й забули, що самими лиш малярськими засобами
можна віддати геть-чисто все, геть і звук, як віддав же був Пікассо в «Ґер-
ніці» звук бомбьожки через померкле світло й розгойдані лампочки… (О. За-
бужко) // Die Hälinge versuchten jedes seiner Worte aufzufangen, einer murmelte
dem anderen seine Erklärung zu, besonders nachdem Hitler die Sowjetunion über-
fallen hatte, mit seinem Blitzkrieg tief in das Land hineinstieß (A. Seghers). У пер-
шому прикладі давноминулий відносить нас у часи Пікассо й допомагає
створити враження присутності перед картиною, порушуючи часопросто-
рові виміри. У наступному реченні плюсквамперфект відображає імперіалі-
стичні наміри Гітлера. Ретроспектива, виражена формою überfallen hatte,
не відносить нас у далеке минуле, її завданням є показати те історичне
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тло, на фоні якого розгортаються інші події. Ретроспективна актуалізація
речення із плюсквамперфектом служить каталізатором для дій персонажів,
виражених претерітом.

Ретроспективне значення в реченнях із українським давноминулим
часом і німецьким плюсквамперфектом може підсилюватися лексичними
засобами: І тут вона раптом згадує — мало не ляскає себе по лобі, за перейня-
тою від Адьки звичкою, — перебиваючи плин маминого потішального моно-
лога (якого й так — не слухала, відімкнулась: все про те, що «тепер» — не
те, що «тоді», і що якось воно буде, бо ще ніколи не було так, щоб ніяк не
було…), — згадує, з чиїх уст її недавно, цієї-таки осени вдряпнуло було оте
недоречно-офіціозне «Анатоліївна», — аж чудно, як вона могла забути в мами
спитати, геть викреслити матір із тої історії з есбеушним архівом, куди
Адька ще кілька разів тицявся, і все намарно: справу тети Гелі все ніяк не
могли знайти, а тепер уже що ж, тепер уже не варто й рипатися, раз кіна
не буде? (О. Забужко). // Er war früher unser Schulkamerad und unser Kompanie-
ührer gewesen; dann Flugzeugührer, später eine Zeitlang Student, dann Renn-
fahrer – und sließli hatte er die Bude hier gekau (E. Remarque). У реченні
з давноминулим часовий квантифікатор цієї-таки осени вказує на конкре-
тний період, до якого повертається основна лінія розповіді. Плюсквампер-
фект у наступній ситуації супроводжується низкою прислівників: früher,
dann, später, sließli, які передають локалізацію події ретроспективного
плану, і навіть більше — створюють ефект часової єдності, хоча йдеться про
різний час життя суб’єкта висловлення.

Отже, із наведених положень випливають такі висновки:
) зіставлювані грамеми в зазначеній функції однаковою мірою репре-

зентують схему ретроспективізації, котра полягає в наближенні мовця до
вираженої плюсквамперфектом семантичної зони шляхом перенесення
в референтну точку минулого, з позицій якої ситуація подається вели-
ким планом, що зумовлено універсальністю позначення плюсквамперфе-
ктними формами семантики ретроспективності в різних мовах;

) ретроспективність як своєрідний «стрибок» у минуле є важливим
текстотвірним чинником, оскільки без екскурсу в минуле не можна було
б знайти пояснення чи розуміння теперішнім діям героїв;

) у семантиці ретроспективної актуалізації можна виділити такі кон-
тексти вживання вказаних грамем: спогад, сповідь, сон, відсилання до пев-
них історичних подій, відомих особистостей; інваріантним серед яких є спо-
гад, що імпліцитно присутній в усіх інших типах (в основі сповіді, сну, істо-
ричних та культурологічних ремарок лежить пригадування того, що вже
відбулося).

Вважаємо, що розвідка має перспективи подальшого дослідження, осо-
бливо за умови вивчення інших форм вираження ретроспективності.
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e Retrospective Function of the Pluperfect Forms in Ukrainian and German
Olha Andriiv
is article is an aempt to establish the role of pluperfect forms in Ukrainian and German
in forming retrospective semantic meaning. Based on actual textual material of the com-
parative languages there are singled out several variations of the usage of the mentioned
grammemes in the retrospective function and there is carried out their invariant type.
Key words: pluperfect forms, retrospective actualization.

Ретроспенктивная функция давнопрошедшего времени в украинском
и плюсквамперфекта в немецком языках
Ольга Андриив
В статье осуществляется попытка определить роль давнопрошедшего времени
и плюсквамперфекта по формированию в высказываниях ретроспективной семан-
тики. На основе фактического текстового материала сопоставляемых языков выде-
лено несколько вариантов употребления указанных граммем в ретроспективной
функции и установлен их инвариантный тип.
Ключевые слова: давнопрошедшее время, плюсквамперфект, ретроспективность.
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Порушення граматичних норм
у вивченні української мови як іноземної

Статтю присвячено висвітленню явищ польсько-української інтерференції на мор-
фологічному та синтаксичному рівнях. Наведено приклади — найпоширеніші
помилки, — почерпнуті з письмових робіт студентів-україністів, а також проана-
лізовано причини їх виникнення.
Ключові слова: українська мова як іноземна, мовні помилки, інтерференція,
трансфер, граматичні норми, близькоспоріднені мови.

У процесі викладання української мови як іноземної та вивчення її сту-
дентами-носіями близькоспорідненої мови (у нашому випадку — поль-
ської) натрапляємо на ряд труднощів, які спричинені мовними системами.
З одного боку, подібність української та польської може допомагати краще
опанувати мову, але з другого — навпаки, може зашкодити, адже іноді ця
подібність буває хибною.

Вивчення іноземної мови не обходиться без трансферу, який може мати
як позитивний вплив, так і негативний [, c. ]. Якщо перший допомагає,
наприклад, краще запам’ятати слова (крім випадків міжмовної омонімії),
то другий, навпаки, є джерелом помилок. Явище інтерференції, яку іна-
кше можна назвати негативним трансфером, спостерігається передовсім
на граматичному й лексичному рівнях. Щоб цього якимось чином уникати,
варто звертати увагу насамперед на розбіжності, ніж на подібності рідної та
іноземної мов. Дещо інакше вважає Г. Неруш: «…Треба акцентувати увагу
слухачів одночасно і на міжмовних аналогіях і на міжмовних подібностях» [,
с. ]. Можемо частково погодитися з цим твердженням, тому що аналогії
легше виявити, ніж відмінності, адже вони помітні.

У нашому дослідженні увагу зосередимо на граматичній інтерференції,
зокрема морфологічній і синтаксичній системах.

Морфологічна інтерференція характерна для всіх самостійних частин
мови й охоплює ряд граматичних категорій, зокрема відмінка, роду, числа,
дієвідмінювання, способу.
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Іменник. За власними спостереженнями й опитуванням студентів

саме іменник є найважчою частиною мови для опанування, оскільки саме
при його відмінюванні спостерігається найбільше помилок (до інтерферен-
ції чутливі також категорія роду та категорія числа). Мовна інтерференція
проявляється в таких категоріях, як:

) наявність чоловічоособового роду в польській мові, що проектує-
ться на українську. Оскільки в нашій мові ця граматична категорія відсу-
тня, то це й створює ряд проблем не тільки при відмінюванні іменників,
а також інших іменних частин мови (прикметника, займенника, числів-
ника). Наприклад, у називному відмінку множини, якому властиві два
закінчення — -у / -і, -е (залежно, чи це чоловічоособовий чи нечоловічоосо-
бовий рід), виявляємо такі помилки:

пол. znani piosenkarzy — znane piosenkarki — znane piosenki;
укр. відомі співаки — відомі співачки — відомі пісні.
Неправильні утворення: відоме співачки, відоме пісні. Таким чином,

закінчення з польської флексійної системи переносяться до української.
Ця категорія проявляється і в знахідному відмінку множини: зустрічаю

студентів і студентки (замість студенток — під впливом польської мови,
в якій вживається spotykam studentów i studenki).

З чоловічоособовим родом пов’язана категорія істот/неістот, що так
само завдає клопоту — призводить до утворення неправильних форм,
наприклад:

пол. widzę сhłopców — dziewczyny — koty.
укр. бачу хлопців — дівчат — котів.
Неправильне утворення: бачу дівчата — коти (як книжки). Відповідно,

якщо до цього додаються інші частини мови, то помилки множаться.
Наприклад, бачу сусідські діти (замість бачу сусідських дітей).

) відмінкова парадигма іменника:
a) у називному відмінку множини іменники з основою на -к мають

закінчення -и (будинки, студентки). Під впливом польської (budynki, student-
ki) з’являється закінчення -і: будинкі, студенткі.

б) у називному відмінку множини іменників чоловічого роду з основою
на -р теж можна зауважити неправильне вживання закінчення — -і замість
-и і навпаки. Наприклад, звіри (тверда група), замість звірі (за аналогією до
командир — командири);

 Опитування було проведене серед студентів-україністів магістерської програми навчання
(Ягеллонський університет, Польща).
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в) родовий відмінок іменників чоловічого роду як в однині, так і в мно-
жині. Іноземцям важко запам’ятати усі семантичні категорії, в яких ужива-
ється закінчення -у або -а в родовому однини.

Труднощі з’являються тоді, коли є відмінності. Наприклад: до вівторку
(замість до вівторка), бо в польській do wtorku. Також проблемним є закін-
чення -а (ʼ-а) іменників чоловічого роду з основою на -р (токаря чи токара,
школяра чи школяря і т. д.). У множині так само трапляються помилки
типу коні (замість коней — пор. з польською nie ma koni). Рідше виникають
помилки у відмінюванні іменників ІІІ відміни. Тут вживається помилкове
закінчення -ів: ночів (замість ночей). Ще одна інтерферема — це закінчення
-и в родовому відмінку однини іменників жіночого роду І відміни: під впли-
вом польської мови, в якій існує єдине закінчення -і (łyżki, babki), вживаю-
ться неправильні в українській мові типу ложкі, бабкі.

г) у давальному відмінку множини іноді замість українського закінче-
ння -ам уживається -ом: особом, студентом замість особам, студентам. Час-
тково це може бути пов’язане з тим, що в українській мові є омонімічне
закінчення -ом (в орудному відмінку однини), хоча це малоймовірно, щоб
власне це було причиною неправильного вживання;

ґ) найпоширенішим типом помилок у знахідному відмінку множини
є сплутування форм називного та родового (залежно від категорії істот-не-
істот): слухати се́стри (замість сестер).

д) в орудному відмінку однини іменників чоловічого та середнього
роду з твердою основою під впливом польської мови іноді трапляється
неправильне закінчення -ем замість -ом, наприклад: братем, синем (пор.
з польською bratem, synem);

е) місцевий і кличний відмінки іменників теж належать до найпро-
блемніших (поряд із родовим). Це пов’язано з тим, що деякі іменники
можуть мати паралельні форми, що, у свою чергу, студентів збиває з панте-
лику, адже такого розмаїття немає в польській мові. Наприклад: на коні —
на коню — на коневi, на мосту — на мості. Іноді трапляється, що закінче-
ння українського й польського іменника збігається: на Ринку — na Rynku,
в парку — w parku, але бувають також відмінності: в трамваї — w tramwaju,
у краї (у краю) — w kraju, у липні — w lipcu. До цього можемо ще додати
деякі іменники, які мають паралельні форми: в альманаху й в альманасі.
У кличному відмінку дуже часто сплутуються закінчення -e й -у (ʼ-у) і нав-
паки, наприклад: бабусе замість бабусю (бо Софіє) чи неню замість нене.
В утворенні форми кличного відмінка іменників чоловічого роду з осно-
вою на -р і на -ець теж можна зауважити неправильні закінчення. Це можна
пояснити тим, що в українській мові є ряд винятків, які не завжди зро-
зумілі для іноземців. Наприклад: молодче, хлопче, але мудрецю (хоч усі ці
іменники на -ець). Відповідно неправильними утвореннями є молодцю, хло-
пцю.
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До проблемних «місць» варто додати морфонологічні явища, зокрема
чергування голосних -о//-і (що в польській мові відсутнє). Якщо чергування
приголосних більш-менш засвоюється одразу, то з чергуванням голосних
(особливо на початковому рівні) у студентів виникають клопоти, напри-
клад: ніч — нічі, дім — діму, радість — радісті (замість ночі, дому, радості).

В іменниковій парадигмі маємо помилки (або проблеми) ще й іншого
типу — іменники на -ум, які в польській мові невідмінювані. Річ у тому, що
не завжди останнім відповідає такий самий в українській мові й навпаки.
Наприклад: technikum—технікум, forum— форум та ін, але muzeum—музей,
album — альбом. Найчастіше студенти кваліфікують ці іменники як невід-
мінювані (звідси й помилки: У референдум узяли участь…; Вони поверну-
лися з технікум) або неправильно визначають рід. Це стосується іменників,
основа яких у польській мові -um (належать до середнього роду), а в укра-
їнській мають інше закінчення: пол. aluminium — укр. алюміній, пол. gimi-
nazjum — гімназія тощо. Саме відмінювання слів гімназія чи алюміній кло-
потів не завдає: важливо правильно визначити рід. Ця проблема діє також
у зворотному напрямі: деякі імена та прізвища в польській мові відміню-
ються, і це переноситься до української, в якій ці власні назви не відміню-
ються. Наприклад, у родовому відмінку однини укр. Єжи, Саркозі — пол.
Jerzego, Sarkoziego. Таким чином, частими є помилки типу Єжеґо, Саркозеґо.

Наступна група — це прізвища на -ко, -енко (Бутко, Порошенко). Під
впливом польської мови ці прізвища відмінюються як іменники жіночого
роду, тому й трапляються помилки типу Буткі, Порошенкі (-и) — у родо-
вому відмінку, Бутці, Порошенці — у давальному, Буткою, Порошенкою —
в орудному.

Інші морфологічні помилки, які викликані інтерференцією, — це:
) відмінності в однині та множині часто є причиною чергових поми-

лок:
а) пор. пол. debata, kadra — укр. дебати, кадри, а неправильні форми

дебата, кадра, що є досить поширеним явищем;
б) збірні іменники української мови листя, волосся вживаються у формі

однини. Знову ж таки під впливом польської, в якій вони мають форму мно-
жини — włosy. liście — з’являються словосполучення кучеряві волосся, золоті
листя.

) відмінності в роді:
пор. пол. system, program, schemat — укр. система, програма, схема.

 Студентам російської філології, для яких українська мова є другою (додатковою) інозем-
ною мовою, труднощі становить чергування приголосних г//з чи к//ц (під впливом росій-
ської мови. Хоча таке чергування є в польській мові). Наприклад: книжкі, сторінкі, дорогі
замість книжці, сторінці, дорозі.
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Отже, тут спостерігаємо негативний трансфер, відтак студенти-поляки
вживають українські іменники в чоловічому роді.

Прикметник. Відмінкова парадигма прикметників теж викликає тру-
днощі, оскільки і в українській, і в польській мовах є однакові закінчення
з різними функціями. Пов’язано це знову ж таки з чоловічоособовим родом,
характерним для польської мови. Закінчення нечоловічоособового роду -е
в називному відмінку множини вживають також у називному множини
українських прикметників, тому трапляються неправильні утворення типу
веселе діти, нове меблі, старе зошити.

Інша — найпоширеніша — помилка — сплутування закінчень родового
й давального відмінків однини жіночого роду (під впливом польської мови,
в якій прикметники в цих відмінках мають однакові закінчення). Напри-
клад: родовий і давальний — далекій замість далекої та далекій, оскільки
в польській dalekiej і в родовому, і в давальному однини.

Цей тип помилки також характерний для відмінкових форм порядко-
вих числівників, відносних, питальних, вказівних, означальних і присвій-
них займенників, а також особового займенника вона. Наприклад, п’ятій
у родовому відмінку замість п’ятої ; тієї замість тій і навпаки; якої
в давальному відмінку замість якій; її в родовому замість їй тощо.

Інтерферемами виступають також синтетичні форми вищого ступеня
порівняння прикметника. За аналогією до польської мови неправильно
утворюються форми на зразок новший, цікавший (пол. nowszy, ciekawszy) або
приємнійший, яснійший (пол. przyjemniejszy, jaśniejszy).

Займенник. На потенційні інтерфереми також натрапляємо у відміню-
ванні займенників, зокрема у формах родового та давального відмінків
однини жіночого роду, а також формах чоловічоособового і нечоловічоосо-
бового роду (називний відмінок множини). Наприклад: яке чудове пісні, яке
там були, інше книжки.

Числівник. Інтерференція спостерігається в утворенні числівниково-
-іменникових словосполучень + дієслово. Наприклад: трьох чоловіків при-
йшло, двох учнів прочитало (у польській — trzech mężczyzn przyszło, dwóch
uczniów przeczytało — ці конструкції дуже поширені). Крім цього, тру-
днощі створює відмінювання складних і складених числівників, зокрема
форми орудного відмінка, а також особливості оформлення цих числівни-
ків у писемній формі.

Дієслово. Утворення форм наказового способу другої особи однини,
першої та другої особи множини теж не належать до легких мовних зав-
дань. І тут не тільки спостерігається вплив польської мови (хоч він і є най-
частішою причиною інтерференції). Наприклад: посолити— наказовий спо-
сіб посол, посольмо, посольте; спекти — спеч, спечмо, спечте та ін.
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Неправильні закінчення дієслів можемо виявити при дієвідмінюванні,
найчастіше в третій особі множини, наприклад: хотять, боряться, рідше
в другій особі однини — колиш, полиш.

Під впливом польської мови, якій властиві дві аналітичні форми майбу-
тнього часу — będę mówić i będę mówił, утворюються такі самі українській:
буду говорити та буду говорив.

На синтаксичому рівні виявляємо низку помилок, спричинених інтер-
ференцією. Це, зокрема:

) відмінності в керуванні:
укр. голосувати (за кого? голосувати за Шевченка) — пол. głosować (na

kogo? głosować na Szewczenkę). Поширена помилка: голосувати на Шевченка;
укр. закохатися (в кого? в що?) — пол. zakochać się (w kim? w czym?).

Помилкова конструкція: закохатися в однокурсниці;
укр. підглядати (за ким? за чим?) — пол. podglądać (kogo? сo?); непра-

вильно — підглядати сусідку;
) місце узгодженого означення відносно означуваного іменника.

В українській мові прикметник має чітко усталене місце — він передує імен-
никові, наприклад: майбутній час, а не час майбутній. Часто (особливо на
початковому рівні) натрапляємо на помилки: прикметник міститься пос-
тпозитивно відносно іменника;

) відмінності у вживанні прийменників:
укр. брати до уваги— пол. brać pod uwagę (неправильні утворення: брати

під увагу);
укр. за кавою — пол. przy kawie (неправ. сидіти при каві);
укр. за редакцією — пол. pod redakcją (неправ. збірник наукових праць під

редакцією);
укр. у мікрофон — пол. do mikrofonu (неправ. говорити до мікрофону);
) вживання конструкцій Поляк чемпіоном Європи (з пропущенням діє-

слова-зв’язки). Пор. з пол. Polak mistrzem Europy.
) позиція сполучного слова який (котрий) у складнопідрядному

реченні з підрядним означальним. Цей тип помилки пояснюється тим, що
в польській мові позиція відносного займенника który в підрядній частині
чітко усталена: завжди стоїть на першому місці в підрядному реченні, зав-
жди вказує на останній іменник у головному реченні, часто іменник, логі-
чно наголошений (крім окремих прийменникових сполучень типу za pomo-
cą których // za których pomocą; w pobliżu którego // w którego pobliżu i т. д.) Якщо
в польській мові маємо …pieśnie, których autorką jest…,, то українською —
…пісні, авторкою яких є…, a не …пісні, яких є авторкою…;

) пасивні конструкції. Пор.:
пол. Zrobione przeze mnie zadania; Dzielnica wykupiona przez obcokrajowców;
укр. Зpоблене мною завдання; Мікрорайон викуплений іноземцями.
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Неправильні (найчастіше вживані): Зpоблене через мене завдання; Мікро-
район викуплений через іноземців.

) складні речення, що містять ті, хто, ті, що, всі, хто. Для української
мови характерні саме такі конструкції, які під впливом польської мови сту-
денти трансформують у ті, котрі, всі, котрі (польській мові властиві te,
które…, …сі, którzy…, …wszyscy, którzy…). Зазвичай, калькують їх, наприклад:
wszyscy, którzy przyszli перекладають як усі, які прийшли (а не всі, хто при-
йшов) чи сi, którzy tam byli — як усі, які там були тощо;

) вживання підрядних означальних речень на місці польських речень
із дієприкметниковими зворотами (в основі з активним дієприкметником
на -ący) і переклад самих дієприкметників українською мовою. Наприклад:
tańczący — танцюючий, idący — iдучий замість той, хто танцює, той, хто
іде.

) сполучники (як сурядні, так і підрядні):
— вживання сполучника а в конструкціях Між Краковом а Варшавою;

Між небом а землею замість Між Краковом і Києвом; Між небом і землею (пор.
з пол. Między Krakowem a Kijowem; Między niebem a ziemią);

— місце як — так у реченні. Характерна помилка так — як.
Пор.: укр. Часто ходжу як до театру, так і в кіно (до кінотеатру);
пол. Chodzę często tak do kina, jak i do teatru.
Неправильна конструкція, спричинена українсько-польською інтерфе-

ренцією, — Часто ходжу так до театру, як і в кіно (до кінотеатру).
Досвід викладання української мови як іноземної (у нашому випадку —

у польськомовному середовищі) дає підстави стверджувати, що вплив
рідної мови на рівні граматичної системи є одним із найсильніших (поряд
із лексичною системою), а наведені приклади (далеко не всі!) вказують на
мовну інтерференцію, якої важко позбутися в процесі вивчення української
мови. Єдиний вихід — це тривала праця, добір вправ, які більше вказують
на відмінність, ніж на подібність між іноземною й рідною мовами, а також
систематичне повторення матеріалу.
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Violation of the Grammatical Norms in Teaing Ukrainian as a Foreign Language
Oxana Baranivska
e article focuses on the Polish-Ukrainian morphological and syntactic interference. e
most frequent errors made by students of Ukrainian are provided as examples. e origins
of those errors are pinpointed as well.
Keywords:Ukrainian as a foreign language, language errors, interefernce, transfer, norms
of grammar, cognate languages.

Нарушение грамматических норм в изучении украинского языка
как иностранного
Оксана Баранивская
В статье освещен вопрос польско-украинской интерференции на морфологическом
и синтаксическом уровнях. Предложены примеры наиболее распространенных
ошибок, почерпнутых из письменных работ студентов-украинистов, а также про-
анализированы причины их возникновения.
Ключевые слова: украинский язык как иностранный, языковые ошибки, интерфе-
ренция, трансфер, грамматические нормы, близкородственные языки.
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Словотвірне засвоєння англійських запозичень
іменниковою підсистемою української мови

У статті подано аналіз запозичених англіцизмів-іменників через призму слово-
твірної системи сучасної української мови. Увагу зосереджено на модифікаційних
і мутаційних суфіксах.
Ключові слова: власне англіцизми, опосередковані англіцизми, модифікаційний
суфікс, мутаційний суфікс, десубстантив, етимон, сема.

Укорінення запозиченого слова в нове мовне середовище передбачає певні
трансформації зовнішньої форми. Особливо це стосується генетично й гео-
графічно віддалених мов із різною структурною організацією, зокрема син-
тетичної української мови та аналітичної англійської мови з ознаками коре-
невого типу [, с. ]. Повноцінне й повноправне функціонування англій-
ських запозичень на рівні з питомими українськими лексемами залежить
від пристосування до парадигм української мови, що є свідченням сили та
життєздатності мови-рецептора [, с.  - ]. З огляду на це пласт лексем
англійського походження в лексичному складі сучасної української мови
можна поділити на дві основні групи: ) власне англіцизми, або безпосе-
редні англіцизми, — запозичені шляхом транскрипції чи транслітерації
англійських лексем, які пристосувалися до граматичних норм української
мови й набули відповідно до свого звукового складу, зокрема кінцевих
фонем, необхідних граматичних категорій, та ) опосередковані англіцизми—
англійські лексеми, котрі на ґрунті мови-реципієнта набули нових слово-
творчих і формотворчих питомих формантів. Своєю чергою опосередко-
вані англіцизми (ОА) поділяються на два підвиди: а) деривати на базі вла-
сне англіцизмів (ОАд) та б) деривати, коренями яких є транскрибовані чи
транслітеровані англійські лексеми, які самостійно не функціонують як
запозичення в сучасній українській мові (ОАк).

Українська мовна система запозичує в переважній більшості англіци-
зми в статусі іменників, які мотивують похідні утворення й формують
словотвірні гнізда [, с. ]. Провідним способом творення ОАд-іменників
є суфіксація, інші дериваційні процеси поступаються продуктивністю. Ста-
нову позицію тут займають суфікси-модифікатори, що надають вихідному
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семантичному значенню нових відтінків, модифікуючи ієрархію емотив-
них і експресивних сем [, с. ].

Особливістю формування ОА за модифікаційним словотворенням
є набуття сем, не властивих семантиці їх етимонів. Зокрема, сему «жіно-
чість» в англійській мові реалізує переважно контекстуальне оточення,
лиш у незначної кількості питомих англійських іменників це ядерна сема.
У системі української мови таке значення має формальне вираження — за
допомогою формантів.

Словотвірну функцію передачі семи «жіночність» в утворенні ОА-імен-
ників взяв на себе суфікс -к-. Твірні іменники таких десубстантивів семан-
тично неоднорідні. Одні з них називають особу за професією чи заняттям:
«— До чого це ви хилите? — питає автомобільна дилерка (П. Коельо, Заїр,
перекл. з порт.); Останній абзац просто шокує курей, коли вірна помічниця
оспівує — так і написала — «мудре і проникливе керівництво президента
Джорджа Буша» — Леонід Ілліч Брежнєв тішився б такою спічрайтеркою»
(Політика і Культура № , ). Інші твірні вказують на соціальний стан:
«І, звісно, одну-дві фєньки не носять (хіба що тінейджерки-профанаторки, що
купують фєньки на базарних толоках), а навішують їх на себе кілограмами
і ніколи не знімають» (Політика і Культура № , ). Однак у офіційно-

-діловому стилі використовуються утворення чоловічого роду, тоді як фор-
мальні показники ознаки жіночого роду в найменуваннях професій є ско-
ріше свідченням належності до розмовного стилю [, с. ].

Просторічного характеру надає утворенням російський за походжен-
ням суфікс -ш-(а), що реалізує згадуване словотвірне значення [, с. –]:
«…увійшла гладка барменша у червоній спідниці і принесла мені мій салат»
(С. Пиркало, Не думай про червоне).

Цю ж функцію здійснює суфікс -ницʼ- у слові сканувальниця. Утворення
такого типу в російській мові О. Земська відносить до неузуальних «слів-

-одноденок» як одного з видів мовної гри, зумовлених контекстом [, с. ].
Гадаємо, таке визначення характеризує низку лексичних утворень в укра-
їнській мові, до яких зараховуємо й аналізований новотвір сканувальниця:
«Адже роками і навіть століттями різні артистки сканують популярні імі-
джі. Однак історичні та політичні «архетипи» у таких ситуаціях для одних
«сканувальниць», гадаю, важливіші, як «фішки», а для інших, напевно, як
ідейне наповнення?» (Дзеркало Тижня № , ). І хоч наведений приклад
є оказіоналізмом із характерною для нього факультативністю та невідтво-
рюваністю, подібні слова «є збагаченням мови як засобу служити виявом
певної діючої образності та емоційності» [за , с. ].

Зазначений вище суфікс -к- продуктивно використовується в універ-
бації — скороченні вже наявних у мові номінативних одиниць — довгих
і часто незрозумілих словосполучень чи абревіацій, невластивих розмов-
ному мовленню [, с. ]. Так, у мовленні побутують: есемеска від СМС-пові-
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домлення або есемес-повідомлення (від англ. SMS — Short Message Service —
служба коротких повідомлень); ефемка— FM-станція (FrequencyModulation—
частотна модуляція: один із трьох способів модифікації синусоїдальної
хвилі сигналу, щоб вона переносила інформацію [АУТСОТІП]). Водночас
використання вказаного форманта прагматично скероване на формування
пестливо-фамільярного відтінку: чатівка від чат — обмін інформацією
(текстовий діалог) у режимі реального часу, розмова (у мережі Інтернет)
[АУТСОТІП] (chat — досл. балаканина), хайка — знайомство (хай — виг. при-
віт, від англ. розм. hi), тішотка (T-shirt — футболка), аська — комунікаційна
програма для Інтернету ICQ [ai si kju].

Сферою активного побутування англіцизмів є розмовне мовлення,
різноманітні соціолекти, в яких вербальна поведінка є значно розкутішою,
сміливішою, наповнена експресією й оцінкою. Як зазначають дослідники
некодифікованої лексики, «сленг набагато сильніше виявляє семантичний
потенціал слова-експресива, можливість варіювання лексеми в контексті та
залучення до мовної гри» [, с. ]. Пестливі утворення, як і згрубілі форми
слів є показовою нормою для української мови, яка «має винятково багату
систему словотвірних засобів — формальних показників експресивності» [,
с. ], тому серед ОАд модифікаційного типу словотворення переважають
лексеми зі словотворчими суфіксами демінутивності й аугментативності,
що вносять у семантику слова певний ступінь суб’єктивної оцінки.

Гіпокористичність АД-експресивів семантичного класу «назви предме-
тів» активно увиразнюється з додаванням суфікса -ик: лейбик (лейба, англ.
label) — відома марка одягу; бейджик (бейдж, англ. bage) — картка з особи-
стими даними, що носиться на грудях; батчик (батч, англ. batch file) —
командний файл (текстовий файл, що змінює команди оператора, які вво-
дять із клавіатури) [АУТСОТІП]; смайлик (смайл, англ. розмовн. smiley —
smile — усмішка) — емограма (спосіб записування емоцій у посланнях
електронної пошти за допомогою ASCII-символів) [АУТСОТІП]; гамбурге-
рик (гамбургер, англ. hamburger). Назву американської валюти у формі мно-
жини bucks перейнято в українське мовлення як корінь, пестливий суфікс
-ик додається до англіцизму бакс як до неподільної структури форми
однини, додаючи до сем «долар», «гроші» сему «замилування».

У жаргоні відчувається вплив російської мови через залучення суфікса
-ік, еквівалента питомого суфікса -ик: басік або бусік від бас (bus) — мікро-
автобус. Обидва суфікси беруть участь у процесі деабревіації, стилістично
маркуючи комп’ютерну термінологію: урлик — посилання URL, авік — файл
із розширенням AVI. Суфікс -ік у сленгізмі васік уплівся в основу калам-
буру назви мови програмування BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic In-
struction Code). Окрім значення пестливості, сему «жіночність» надають
суфікси -ульк-, -очк-: графітюлька від графіті — (малюнок чи надпис на
стіні будинку), лайфочка — картка мобільного зв’язку Life.
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У словотвірному укоріненні англіцизмів беруть участь суфікси росій-
ського походження зі значенням здрібнілості, особливо продуктивні в роз-
мовному, жаргонному мовленні []. Засвідчені, зокрема, ОАд-експресиви
із суфіксами -ішк-, -ушк-: сідішка, сідюшка від сіді, татушка від тату,
герлушка, ґьорлушка від ґьорлфренд. Сема «замилування», «схвалення»
є домінантною в семантиці експресивів, незалежно від того, чи вона пер-
винна, чи похідна [, с. ].

У творенні ОАд сленгового характеру активно використовуються
аугментативні суфікси, які застосовуються в мовленні для реалізації пейо-
ративного значення. Зокрема, суфікс -юк надає семантиці об’єктів номіна-
ції фамільярного й дещо зневажливого чи згрубілого відтінку: баксюк від
бакс, бізнесюк, бізнюк від бізнесмен, винтюк від вінчестер, цідюк, сідюк від
сіді. Напр.: «…коли я буду гарною дівчинкою і перестану бути розумнішою
за чоловіків, на мені жениться який-небудь бізнюк, купить «Вольво» і мене
на ньому кататиме» (С. Пиркало, Зелена Маргарита); «здав комп у ремонт,
а мені винтюк поміняли!» (ССУС). Продуктивним є суфікс -ак, який функціо-
нує в мовленні для цієї ж цілі: сервак від сервер, сейшак від сейшен, мобіль-
няк від мобільний (телефон). Водночас використання аугментативного суфі-
кса може вносити позитивну оцінку та схвалення, які напластовуються на
фамільярне забарвлення сленгізмів. Наприклад, оцінка в семантичній стру-
ктурі утворень попсняк (від попса), репак (від реп) увиразнюється контекс-
том і залежить від поглядів та музичної культури мовця. Напр.: «…роман-
тичний, сопливий, задумливий, мелодійний,тобто все, що потрібно для справ-
жнього попсняка. Наголошую на слові «СПРАВЖНЬОГО», оскільки попсняк
таки справді пристойно хороший. Така музика може таки іноді бути ціка-
вою!» (Пластилін, травень–червень, ); «І репак про «нас не подолати»
звучить набагато переконливіше ніж інфантильне «лай-лай, Януковича выби-
рай» (Дзеркало Тижня № , ).

Фамільярно-зневажливого емотивного змісту разом із семантикою згру-
білості надають англіцизмам-дериватам аугментативно-пейоративні суфі-
кси -ух(а), -их(а), -аг(а), -ах(а), -уг(а), характерні для жаргону й розмовного
мовлення [, с. ; , с. ]: месага від месидж, рейваха від рейв, ентиха від
енті (назва операційної системи «Windows NT»), секондуха від секонд (се-
конд-хенд), крейзуха від крейзі. Напр.: «Якого ще інструктора, — зацьковано
глипнув на Мойсея Кандидат, — чого ви ще з мене хочете⁉ Піарюги про-
кляті!» (В. Кожелянко, Лженострадамус).

Негативну конотацію запозиченням забезпечують іменникові суфікси
на позначення збірності -н(я) — попсня, та -о(та) — баксота.

Менш активними у словотвірній адаптації англіцизмів виявились мута-
ційні суфікси, що надають дериватам нового категоріального словотвір-
ного значення. При видозміні основ англійського походження бере участь
формант -ист, для якого власне є характерним поєднання з іншомовними





Словотвірне засвоєння англійських запозичень Іменниковою підсистемою української мови

основами, зокрема з основами, перейнятими з англійської мови [, с. ].
Засвідчені найменування осіб із функціональним лексико-словотвірним
значенням особи, яка щось створює — бестселерист, фентезист та найме-
нування особи, яка діє в певній сфері, виді діяльності (у спорті) — сновбор-
дист, снукерист. Різновид суфікса -ист, -іст бере участь у творенні ОАд біци-
кліст, що виконує функцію позначення особи, яка використовує предмет
за призначенням [, с. ]. Значення особи, яка функціонує в певній сфері
діяльності, надає новоутворенням суфікс -ик: графітник, креативник, піар-
ник, попсовик, піарщик, андеґраундник, бізниик. Аналогічне значення досяга-
ється за допомогою суфікса -овець у сленгізмі бізнесовець. Із таким же значе-
нням функціонують суфікси -івець, -ець, утворюючи похідні зі словотвір-
ним значенням назви особи, пов’язаної з поняттям, названим твірним імен-
ником: діджусівець, хендівець, хендець. Одиничним є використання пошире-
ного для питомих слів суфікса -ер, який в зафіксованому експресиві баксер
залучений у формуванні відповідного словотвірного значення.

Значення інструментальності надає новоутворам від англійських основ
суфікс -ик— рінгушник (записна книжка з номерами телефонів), хайратник
(шнурок чи пов’язка для волосся).

За допомогою суфікса -ар від невідмінюваного іменника іншомовного
походження хіпі утворено сленгізм хіпар, що має словотвірне значення
особи за характером поведінки й зовнішніх ознак. Значенням особи за хара-
ктером дії наділяє суфікс -ач, який, однак, є малопродуктивним у слово-
творі англізмів-дериватів і видозмінив тільки сленгізм аск — «випрошува-
ння» на аскач — «жебрак, прохач».

Словотвірний потенціал демонструє кінцева флексія -а, часто наго-
лошена. Таке фонетичне оформлення лексем (питомих і запозичених)
є характерним для системного сленгу — мови хіпі: го́лда (золото, вироби
з золота), бо́рда (материнська плата комп’ютера), ле́йба, ле́йбла (фірмова
етикетка), ко́нфа (конференція), бе́йба (дівчина), ши́па (людина з розкуйов-
дженим волоссям), софти́на (комп’ютерна програма), фотошо́па (графічна
програма Photoshop), са́мса (смс-повідомлення), баґа (помилка в роботі про-
грами), герла́ (дівчина), вінда́ (. операційна система Windows; . вікна),
креза́ (психічний розлад, божевілля), кіборда́ (клавіатура), сленга́ (сленг),
френда́ (збірне друзі, компанія), попса́ (популярна естрадна музика низь-
кого художнього рівня). Флексія -а використана в жартівливому переоформ-
ленні абревіатури ICQ [ai si kju] — комунікаційної програми для Інтернету,
що дає змогу обмінюватися короткими повідомленнями — на сленгізм
аська. У вказаному прикладі увиразнюється емоційно-суб’єктивне ставле-
ння мовця до позначуваного предмету, відтворене перейменуванням про-
грами на жіноче ім’я.

Таким чином, соціальні замовлення та певна популярність деяких англі-
цизмів прискорили їхнє пристосування до словотвірних особливостей укра-
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їнської мови. У результаті приєднання наявних дериваційних форман-
тів опосередковані англіцизми розширили свій змістовий обсяг невласти-
вими для їхніх етимонів додатковими семами. Залучення модифікаційних
суфіксів підкреслює суб’єктивне ставлення мовців до об’єктів номінації,
їхню експресивну оцінку. Мутаційні суфікси забезпечують формування
нових категорійних і частиномовних значень похідних і сприяють розши-
ренню словотворчих гнізд.
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Derivative Adaptation of English Loan-Words by the Substantive Subsystem
of the Ukrainian Language
Yaryna Bytkivska
e analysis of the English loan nouns and their behavior in the word building system
of the Ukrainian language is given in the article. e aention is paid to modifying and
mutative suffixes.
Key words: English loan words, mediated English loan words, modifying suffix, mutative
suffix, de-substantive, etymon, sema.

Деривационная адаптация английских заимствований субстантивной
подсистемой украинского языка
Ярина Быткивская
В статье анализируется заимствование англицизмов-существительных в аспекте
деривационной системы современного украинского языка. Внимание акцентиру-
ется на модификационных и мутационных суффиксах.
Ключевые слова: собственно англицизмы, опосредованные англицизмы, модифи-
кационный суффикс, мутационный суффикс, десубстантив, этион, сема.
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Механізм дослідження лінгвокогнітивних
характеристик мовної особистості студента
в освітньому дискурсі

У статті представлено механізм дослідження лінгвокогнітивних характеристик мов-
ної особистості в освітньому дискурсі. Розроблено критерії оцінювання рівнів реа-
лізації семантикону майбутніх педагогів. Проаналізовано такі сегменти мовної кар-
тини світу студента, як особливості дотримання мовного етикету, володіння діале-
ктизмами своєї місцевості, знання прецедентних текстів, крилатих висловів. Інварі-
антний компонент тезаурусу виявлено на основі асоціативного експерименту.
Ключові слова: семантикон, мовна картина світу, етикетні формули, прецедентні
тексти, ядерні асоціати.

Мова як засіб комунікації відіграє одну з основних ролей у структуру-
ванні соціокультурного простору. Вона є одночасно знаковою системою
для передачі думки та компонентів етнічної культури, однією з ознак
етносу, а також важливим фактором культурних, ідеологічних, етнічних
процесів.

Цілеспрямована розробка проблеми зв’язку мови й культури почалася
в XIX ст. В. фон Гумбольдт у своїх працях неодноразово наголошував на
тому, що різні мови є для націй органами їхнього оригінального мислення
й сприйняття. На думку В. фон Гумбольдта, мова описує навколо людини
зачароване коло, вийти з якого можна лише вступивши до іншого кола,
тобто вивчивши іншу мову. Вивчення іншої мови рівнозначне набуттю
нового погляду на попереднє світосприйняття. Люди, що розмовляють
різними мовами, бачать світ по-різному, бо кожна мова членує навколи-
шній світ по-своєму й у кінцевому підсумку вона є своєрідною сіткою, що
накидається на пізнаваний світ [, с. ].

Лінгвокультурологічне бачення прямих і зворотних зв’язків поміж
семантикою слова, а також усім ореолом його конотативних сенсів, дина-
мічних асоціацій та й ширше — соціокультурною реальністю — задекларо-
вано ще в концепції О. О. Потебні (–-ті рр. XX ст.) []. Учений не раз
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наголошував на тому, що навіть найменші структурно-семантичні відмін-
ності в мовах особливим чином налаштовують увесь механізм думки.

Національно-культурний компонент у семантиці слова стає об’єктом
активного вивчення в українському мовознавстві на початку -х років.
Зокрема, з’ясовано зв’язок мови й ментальності, мови й культури, зако-
номірності мовної поведінки різних етносів []; особливості відображе-
ння культурних явищ у мові [, с. ]. Л. І. Мацько зазначає, що «у мовній
семантиці акумулюється духовний, цивілізаційний досвід попередніх поколінь
носіїв мови, кодуються концепти духовного життя етносу, формується його
ментальна матриця, яку можна пізнати в різних текстових формах шля-
хом дослідження мови міфології, фольклору, генеральнихтекстів національної
культури, літературної мови, живого розмовного мовлення» [, с. ].

Мета нашої розвідки — представити механізм дослідження лінгвокогні-
тивних характеристик мовної особистості студента в освітньому дискурсі.
У такому ракурсі видається доцільним заглибитись у дослідження семанти-
кону (тезауруса) — сформованої в індивідуума мовної картини світу. Вивче-
ння семантикону здійснювалося за допомогою методики вибіркового обсте-
ження. Відправним пунктом для збору даних слугувало безпосереднє спо-
стереження за мовною практикою студентів в умовах навчального сере-
довища педагогічного вишу, на основі якого було складено питальники,
а також вільний та спрямований асоціативний експеримент.

Кожна анкета складається із двох частин — соціолінгвальної (рубрика І)
і лінгвальної (рубрика ІІ). У соціолінгвальній частині всіх анкет представ-
лено  запитань, серед яких запитання №№ – паспортного характеру
(факультет, курс, вік, стать, місце народження, національність, місце прожи-
вання за сучасної доби) і запитання №№ –, що стосуються мовної діяль-
ності респондента. У лінгвальній частині анкети (рубрика ІІ) представлено
завдання для виявлення рівня реалізації семантикону.

Анкетуванням було охоплено респондентів із різних регіонів України:
студентів І курсу філологічного та історичного факультетів, фізико-мате-
матичного та інженерно-педагогічного факультетів Тернопільського націо-
нального педагогічного університету імені В. Гнатюка (ТНПУ), студентів
І курсу філологічного та історичного факультетів, фізико-математичного
та інформативного факультетів Національного педагогічного університету
імені М. Драгоманова (НПУ), студентів І та ІІ курсів філологічного та фізико-

-математичного факультетів Сумського державного педагогічного універси-
тету імені А. Макаренка (СДПУ), І курсу філологічного та фізико-матема-
тичного факультетів Херсонського державного педагогічного університету
(ХДПУ). Респондентів дібрано так, щоб можна було зіставити мовну кар-
тину світу майбутніх педагогів двох напрямів підготовки — гуманітарної
й технічної. На основі безпосереднього спостереження за освітнім дискур-
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сом студентів розроблено критерії оцінювання рівнів реалізації семанти-
кону (табл. ).

Таблиця . Рівні реалізації семантикону майбутніх педагогів
Рівні Критерії оцінювання
Високий
рівень

Мовець висловлюється впевнено, чітко в офіційному
та неофіційному середовищі спілкування, адекватно до
ситуації й особистості співрозмовника, демонструє висо-
кий рівень мовної культури. Знає та застосовує в спіл-
куванні крилаті вислови, прецедентні тексти, формули
мовного етикету. Розуміє й використовує мовні засоби
на позначення елементів етнокультури.

Середній
рівень

Мовець висловлюється упевнено в неофіційному середо-
вищі спілкування, проте виникають труднощі в спілку-
ванні в офіційних ситуаціях. Знає основні правила вві-
чливості. Знає, проте не застосовує крилаті вислови, пре-
цедентні тексти. Розуміє лінгвальні елементи етнокуль-
тури.

Низький
рівень

Мовець спілкується елементарними мовними одини-
цями, не дотримується комунікативних якостей мови
(точності, логічності, чистоти та ін.). Не застосовує кри-
латі вислови під час спілкування. Не знає лінгвальних
елементів етнокультури.

Далі розглянемо сегменти мовної картини світу мовної особистості,
представлені комплексом лінгвальних параметрів. Передбачено оцінити
особливості дотримання мовного етикету студентами, володіння діале-
ктними мовними засобами регіону проживання, знання прецедентних
текстів, крилатих висловів. Виявлені засоби сприятимуть відображенню
семантикону (тезауруса) україномовної особистості.

Питальниками було охоплено  осіб. Для всіх респондентів україн-
ська мова є рідною. Розглянемо результати дослідження.

Уміння адекватно розуміти й відповідно оцінювати етикетні словесні
формули — шлях до пізнання ментальності, духу народу через його мову.
Однією з таких словесних формул є звертання. На основі анкетування вста-
новлено, що з  опитаних студентів різних регіонів України  % у звер-
танні до батьків використовують пошанну форму множини,  % — форму
однини,  % — паралельно обидві форми.

Наступне завдання передбачало з’ясувати, яку форму використовують
студенти: тато прийшов чи тато прийшли. Виявлено, що  % респон-





Олександра Бобесюк

дентів підкреслили перший варіант, а лише  % другий. Форму тато при-
йшли вибрали студенти, які до навчання проживали в селі. Очевидно, йде-
ться про ті характерні мовні засоби, які ще збереглися, передаються від
покоління до покоління й відтворюють національну культуру. Так форму-
ється культурологічна пам’ять носіїв мови. В. В. Жайворонок зазначає, що
«лексеми тато (мама) — це не просто слова-знаки, а мовні одиниці, наповнені
етнокультурним змістом» [, с. ].

На формування мовної картини світу впливає діалект, говір, наріччя,
у середовищі якого виросла особистість. Діалектизми презентують сту-
дента як представника певного територіального об’єднання. В анкеті запро-
понували студентам навести приклади діалектних слів своєї місцевості.
Лише  % респондентів змогли навести приклади діалектизмів.

Розглянемо за частотністю називань діалектизми, наведені студентами
ТНПУ. Представлено головним чином лексику, що позначає предмети
побуту, страви, одяг, тварин, рослин та ін.:

— предмети побуту: путня «відро» ( — частотність наведення мовної
одиниці в анкетах), баняк «чавунний горщик» (), пательня «сковорода»
(), рондель «сковорода» (), рискаль «заступ» (), ґралі «вила» (), хохля
«черпак» (), городник «заступ» (), ринка «невеличка глиняна миска, яка
розширюється вгорі» (), слоїк «банка» (), ровер «велосипед» (), кварта
«горнятко» (), кружка «горнятко» (), дзиґарок «годинник» (), стопка, килі-
шок «чарка» (), коц «укривало» (), миделко «мило» (), волувок «олівець»
(), кливец «молоток» (), митка «ганчірка для миття посуду» (), ґраса
«сапа» ();

— страви: зупа «юшка» ();
— одяг і взуття: мешти «туфлі» (), сукенка «плаття» ();
— житлові та господарські приміщення, їх частини: склеп «крамниця»

(), студня «криниця» (), півниця «підвал» (), п’єц «піч» (), стельмахарня
«приміщення для господарського інвентаря» ();

— людей, частини людського тіла: вуйко «дядько» (), цьотка «тітка» (),
писок «рот» (), палюшок «палець (звичайно великий)» (), вуйна «тітка» ();

— рослини, комах і тварин: бараболя «картопля» (), бульба «картопля»
(), пацє «порося» (), когут «півень» (),трускавки «суниці» (), кобильохи
«ґатунок великих круглих слив» (), ябко «яблуко» (), хабаз, хабуз «зарості
бур’яну, дрібного чагарнику» (), муравки «мурашки» ().

Студенти НПУ зафіксували таку лексику для номінації предметів
побуту, транспорту, тварин, рослин, дій людей:

— предметів побуту: кварта «чашка» (), пательня «сковорідка» (),
тремпель «вішак» (), луйтра «драбина» (), ошвили «вила» ();

— транспорту: ровер «велосипед» (), хурманка «гужовий транспорт»
();





Механізм дослідження лінгвокогнітивних характеристик мовної особистості студента…

— тварин, рослин, страв: бульба «картопля» (), маржина «худоба» (),
пшінка «кукурудза» (), бараболя «картопля» (), косиці «квіти, якими закві-
тчуються» ();

— дій людей: мастити «білити» ().
Майбутні учителі СДПУ назвали найменшу кількість лексичних діале-

ктизмів: цеберко «відерце» (), гурок «огірок» (), чувал «мішок» (), лісапед
«велосипед» ().

Представники ХДПУ навели лише такі діалектизми: бараболя «карто-
пля» (), кабиця «зроблена з каменю чи глини відкрита піч, яка знаходиться
надворі» (), сон «соняшник» (), когут «півень» (), файно «гарно» ().

Закономірно, що студенти наводили діалектизми, які функціонують
у регіоні проживання респондентів. Найбільшу кількість діалектних лекси-
чних одиниць зафіксували студенти ТНПУ.

До анкет було введено запитання «Яке Ваше ставлення до діалектизмів?
Чи потрібно з ними боротися?» Більшість респондентів вважає, що боро-
тися з таким явищем не потрібно.

Отже, результати здійсненого дослідження засвідчили, що студенти
лише частково знають діалектизми своєї місцевості. На основі власних спо-
стережень і з огляду на невелику кількість наведених прикладів констату-
ємо, що майбутні вчителі прагнуть не використовувати діалектизми в мов-
ній діяльності в освітній сфері.

Наступний параметр дослідження експлікації мовної картини світу май-
бутніх педагогів — знання крилатих висловів. Одне із завдань, яке ставили
в роботі, полягало в тому, щоб назвати автора крилатих рядків «Якби ви вчи-
лись так, як треба, то й мудрість би була своя?».  % респондентів назвали
Т. Г. Шевченка. Значення крилатого вислову «З корабля на бал» пояснили
 % опитаних, а «Одна ластівка не робить весни» —  % респондентів.

У лінгвістичному питальнику було запропоновано студентам написати
крилаті вислови, які вони знають, зокрема вислови біблійного походження.

На основі анкетування встановлено, що значна кількість крилатих слів,
які навели студенти, походить з античних джерел. Наприклад: ахіллесова
п’ята ( — частотність наведення мовної одиниці в анкетах); прийшов, поба-
чив, переміг (); скринька Пандори (); яблуко розбрату (); авгієві стайні ();
сізіфів труд (); танталові муки (); троянський кінь () та ін.

Стали широковживаними в мовній практиці студентів і влучні вислови
класиків української літератури:

Учітеся, брати мої, думайте, читайте… (Т. Шевченко) ();
Світ ловив мене, та не спіймав (Г. Сковорода) ();
Лиш боротись — значить жить (І. Франко) ();
Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля… (М. Рильський) ();
Життя іде, і все без коректур (Л. Костенко) ();
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Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину (В. Симоненко) ();
Книга — морська глибина (І. Франко) ().
Не оминаємо аналізом прислів’їв, приказок та крилатих висловів, наве-

дених студентами в анкеті, оскільки в лінгвістиці нечітка межа щодо роз-
межування цих понять: слово — не горобець, вилетить — не впіймаєш ();
що посієш, те й пожнеш (); сім раз відмір, раз відріж (); берегти як зіницю
ока (); без верби й калини нема України (); яблуко від яблуні далеко не падає
(); зробив діло — гуляй сміло (); не кажи гоп, поки не перескочив (); хто рано
встає, тому Бог дає (); з ким поведешся, того наберешся () та ін.

Джерела крилатих висловів різноманітні. Із текстів Біблії майбутні вчи-
телі навели такі вислови: око за око, зуб за зуб (); блудний син (); нести
свій хрест (); суд Соломона (); хліб насушний (); вавилонське стовпотво-
ріння (); манна небесна (); поцілунок Юди (); знятий з хреста () та ін.

За результатами анкетування можна зробити висновки, що крилаті
вислови частотні в мовній практиці майбутніх учителів, а це сприяє обра-
зності мови.

Щодо знання прецедентних текстів («Думи мої, думи мої…» Т. Шевчен-
ка, «Contra spem spero!» Лесі Українки, «Чого являєшся мені у сні?» І. Фран-
ка, «Лебеді материнства» В. Симоненка, «Два кольори» Д. Павличка, «Осін-
ній день…» Л. Костенко) найвищі показники закономірно засвідчили сту-
денти філологічного факультету ( %), нижчі — студенти фізико-матема-
тичного ( %), інженерно-педагогічного ( %) та історичного факультетів
( %).

Простудіювавши такі сегменти мовної картини світу студента, як осо-
бливості дотримання мовного етикету, володіння діалектизмами своєї
місцевості, знання прецедентних текстів, крилатих висловів, виявили сере-
дній рівень семантикону, що репрезентує інтелектуальну сферу майбутніх
педагогів.

Інваріантний компонент тезаурусу проаналізовано на основі вільного
та спрямованого асоціативного експерименту. В асоціативному експери-
менті взяли участь  особи: студенти І курсу філологічного та істори-
чного факультетів (гуманітарний напрям підготовки), фізико-математич-
ного та індустріально-педагогічного факультетів (технічний напрям підго-
товки) ТНПУ, студенти І курсу філологічного та історичного факультетів,
фізико-математичного та інформативного факультетів НПУ, студенти І та
ІІ курсу фізико-математичного факультету СДПУ та ХДПУ. Зазначимо, що
для всіх респондентів українська мова є рідною.

Стимульний список вільного асоціативного експерименту складався
з  слів, які ми поділили на три групи. Перша група слів — знаки україн-
ської етнокультури (барвінок, калина, писанка, дідух, оберіг). На нашу думку,
асоціації, які викликають стимули першої групи слів, доцільно порівняти
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з символікою цих лексем у словнику-довіднику «Знаки української етно-
культури» В. В. Жайворонка []. Таке зіставлення сприятиме диференціа-
ції індивідуальних (оказіональних) та загальномовних (узуальних) реакцій.
Друга група — слова, які безпосередньо пов’язані з процесом навчання та
майбутньою професією студентів (учень, студент, учитель, школа, урок,
тестування, вчитися). Третя група — лексеми, що репрезентують інформа-
ційні технології в системі освіти (комп’ютер, інтернет).

У результаті дослідження на стимули отримано  реакцій, серед них
 різних, решта — повторення однакових або подібних. У відповідях усі
асоціації було представлено українською мовою.

У процесі реалізації спрямованого асоціативного експерименту сти-
мульний список складався з трьох слів: урок, мова, учитель. Для аналізу
мовної картини світу студента залучали матеріали словникових статей
«Словника асоціативних означень іменників в українській мові» Н. П. Бу-
тенко на зазначені слова-стимули []. Підтверджено гіпотезу, що не може
бути однієї ієрархії асоціацій (абсолютно тотожної) для всіх людей, які гово-
рять однією мовою. Усе ж певна домінанта, зумовлена національно-куль-
турними особливостями, існує. Вона дає змогу виокремити у загальномов-
ній картині світу ядерну частину, яку репрезентують ядерні асоціати слів:
мова — рідна, милозвучна, літературна; урок — цікавий, довгий, нудний, весе-
лий; учитель — розумний, добрий, справедливий, строгий.

Порівняння індивідуальної картини світу (на основі експерименту) та
загальномовної (на основі лексикографічних праць) засвідчило, що в укра-
їномовної особистості семантикон (тезаурус) має інваріантну частину.

У підсумку — рівень реалізації семантикону найвищий у студентів
ТНПУ, середній — у майбутніх учителів НПУ, СДПУ та ХДПУ.
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eMeanism of Study Linguo-Cognitive Characteristics of the Language Personality
of Student in Educational Discourse
Oleksandra Bobesyuk
In the article presents the mechanism research of linguo-cognitive characteristics of the
language personality in educational discourse. e criteria for assessing the levels of real-
isation of semantics of the future teachers are developed. e peculiarities of students’
adherence to linguistic etiquee, knowledge of dialectal linguistic means of the region
where they reside, phraseological units as well as precedent texts are evaluated. Invariant
component of linguistic picture of the world is studied on the basis associative experiment.
Keywords: semantykon, language picture of the world, etiquee formulas, precedent texts,
nuclear associations.

Механизм исследования лингвокогнитивных характеристик языковой
личности студента в образовательном дискурсе
Александра Бобесюк
В статье представлен механизм исследования лингвокогнитивных характеристик
языковой личности в образовательном дискурсе. Разработаны критерии оценки
уровней реализации семантикона будущих педагогов. Проанализированы такие
сегменты языковой картины мира студента, как особенности соблюдения речевого
этикета, владение диалектизмами своей местности, знания прецедентных текстов,
крылатых выражений. Инвариантный компонент тезауруса выявлен на основе ассо-
циативного эксперимента.
Ключевые слова: семантикон, языковая картина мира, этикетные формулы, преце-
дентные тексты, ядерные ассоциаты.
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Життя як рух і шлях: український вимір
(образні парадигми, лінгвокультурні сенси,
ціннісні характеристики)

У статті проаналізовано мовне втілення ідеї життя як руху в українській національ-
ній мовній картині світу, визначено базові образи, що репрезентують особливості
реалізації відповідної ідеї засобами лексики і фразеології, окреслено лінгвокуль-
турну специфіку та аксіологічну параметризацію життя як руху. Схарактеризовано
образи шляху та дороги як центральних метафоричних образів життя.
Ключові слова: мовна картина світу, життя, рух, шлях.

Думка про те, що рух — це життя, є загальновідомою. Все, що нас оточує,
перебуває в постійному русі, без якого неможливе існування будь-якого
організму й який є головною складовою життєдіяльності людини. «Жити—
значить безупинно рухатися вперед» []. Цей безперечний факт не міг не
знайти відображення в мовній картині світу українського народу.

Означену назвою статті тему доцільно розглядати в зв’язку з понят-
тями «шлях», «дорога», адже, з одного боку, їхня семантика безпосере-
дньо містить компонент руху («смуга землі, призначена для їзди та ході-
ння; напрям руху в який-небудь бік; перебування в русі, йдучи або їдучи
куди-небудь»), а з другого, — шлях є метафоричним образом життя. Шлях
є одним з найважливіших концептів традиційної культури, втілених у мові,
фольклорі та обрядовості слов’ян, він «тісно пов’язаний з концептом руху»
та «слугує синонімом долі» [, с. ].

Поняття рух та шлях є універсальними та функціонально значущими
для побудови будь-якої моделі світу [, с. ]. Поняття шляху та дороги віді-
грають важливу роль у семантиці, метафориці, символіці та художній твор-
чості, вони визначають сам спосіб мислення про життя та людину [, с ].
«Вимірюваний кілометрами та роками, мозолями на ногах і гіркими помил-
ками у душі, шлях не дрібниться на окремі шматки-значення просторової
дороги, подорожі тажиттєвого вибору, а плавно перетікає з одного в інше, то
розчленовуючись на паралельні стежки-смисли, то знов поєднуючись в одну
дорогу життя та долі» [, с. ]. Метафоричні образи шляху чи дороги
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як життя закріплено як у словникових статтях (шлях: «перен. Життя, діяль-
ність, спосіб існування когось» [, с. ]), так і в сполученнях типу жит-
тєвий шлях/дорога, тернистий шлях, уторований шлях тощо. Мета дослі-
дження — з’ясувати специфіку мовного втілення ідеї життя як руху в укра-
їнській національній мовній картині світу, визначити образи, що лежать
в основі метафоризації, окреслити лінгвокультурні та аксіолоічні особли-
вості сприйняття життя як руху. Об’єкт дослідження — лексичні, фразе-
ологічні та паремійні одиниці української мови, що описують життя як
рух та шлях, вилучені методом суцільної вибірки із словників української
мови, зокрема таких, як «Словник української мови: В  т.» (гол. редкол.
І. Білодід, –), «Фразеологічний словник української мови: Кн. , »
(В. М. Білоноженко та ін., ), «Українські приказки, прислів’я і таке інше»
(М. Номис, ), «Галицько-руські народні приповідки» (І. Франко, ),
«Словник стійких народних порівнянь» (О. Юрченко, А. Івченко, ).

Існує п’ять основних виявів зв’язку життя із рухом: ) життя як шлях,
дорога з цього світу до іншого (життєвий шлях, скінчити шлях); ) рух як
ознака життя на противагу нерухомості, яка є ознакою хвороби та смерті;
)життя як рух у часі й просторі (по світі ходити, лежати при смерті); )
шлях, дорога як доля, напрямок діяльності, розвитку (обрати дорогу, вхо-
дити в життя); ) рух як стиль, спосіб життя (бігати світами, на колесах
жити).

Наявність початку та кінця дороги є чи не найважливішими аспе-
ктами метафоричного сприйняття її як життя. Життєвий шлях людини
має свій початок (народження) та кінець (смерть), а отже, життя сприйма-
ється як рух від народження до смерті [, с. ]. Таким чином у фізичному
житті людини можна виділити три основні етапи: народження (прийти́/
/прихо́дити на світ; приходити/прийти в життя́), власне життя (життя
біжить — як музика дзвенить; по світі ходити) та смерть (скінчити шлях;
піти в могилу; відійти у вічність; піти з цього світу; бути на смертельній
дорозі). Як бачимо, людина спочатку «приходить» в цей світ, а в кінці життя
«відходить» до іншого світу. Народження сприймається як даність, важли-
вим є лише його результат — «початок руху дорогою життя» [, с. ]. Укра-
їнська мова фіксує різне розуміння посмертної долі людини. З одного боку,
смерть мислиться як останній етап буття, кінець (вирушати в останню
путь; на останній дорозі; відійти у вічність; відійти у небуття). З іншого
боку, це дорога в інший світ, до Бога (відправитися на той світ; бути/сто-
яти на Божій дорозі; піти до Бога; дорога до Бога), дорога невизначена, неві-
дома, тому іноді її характеризують як довгу (іти в далеку дорогу). Проте, що
б не очікувалося після смерті, вона мислиться як неминуча (всім нам єдна
дорога, приходить наше до нас).

Як було відзначено вище, життя є рухом від народження до смерті. Рух
є ознакою життя та здоров’я, у той час як відсутність руху є ознакою хво-
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роби та смерті (пор: лежати в знач. «боліти»; лежати при смерті; лежати
в недузі; лежати в землі, лежати в могилі; лежати на смертнім одрі; лежати
пластом, лежати трупом; на лаві лежати; а також вставати/підводитись
з ліжка в знач. «одужувати»). Найпоказовішим видом руху, що уособлює
життя, в українській мовній картині світу є ходьба, що є ознакою життя як
такого: по землі ходити / по світі ходити (жити); інший легко робить, та
хороше ходить. Крім того, фразеологічні одиниці з компонентом «ходити»
описують як різні етапи в житті людини, так і способи її існування: ) вік
(доходити до своїх літ; ходити під вусом; під стіл пішки ходити; без штанів
під стіл ходити); ) матеріальні статки (гоголем ходити; ходити попідтинню;
ходити голим, ходити босим; ходити по миру; ходити по людях; годуй дочки,
та будеш ходить без сорочки); ) положення у суспільстві (у ярмі ходити;
у славі ходити; ходити в шорах; ходити на прив’язі; ходити нижче трави);
) фізичний стан (ходити важкій, ходити на вазі; тільки його тінь ходить);
) ментальні стани (наче у сні ходити; ходить як у воду опущений; як не свій
ходить; ходить як під обухом; ходить як засмута); ) небезпеку (ходити по
лезу бритви, ходити по лезу ножа) тощо.

Спосіб життя, який вимагає багато зусиль і передбачає постійну роботу
та заклопотаність, представлено в українській мові образом руху по колу,
яке є символом нескінченності (крутитися наче білка в колесі; крутитися
як муха в окропі; крутиться як бабське веретено; крутитися на ногах). Як
бачимо, рух по колу має явний негативний оцінний характер, оскільки
з такої ситуації немає виходу. Такий рух не передбачає ані початку, ані
кінця (пор. також прокляттяАщобисте ходити кругом сьвіта). Він сприйма-
ється як відхилення від норми й позначає, окрім іншого, скрутну ситуацію
в житті: крутитися як риба в ополонці; крутитися як пес у сливах. Антоні-
мічною до лексеми ходити виявляється, окрім дієслова лежати, також діє-
слово сидіти: сидить як бабак у балці; сидить як купина; сидить як бариня
в сажу; див. також лежить як галушка, лежати лоском, лежати на печі;
лежнем лежати.

Періодизація життя з точки зору руху подвійна: з одного боку, це рух
у часі, з іншого, — рух у просторі (пор. шлях, дорога). Час ділить життя на
вікові фази, шлях — на періоди розвитку та становлення особистості [, с. ].
Лексика та фразеологія української мови найповніше відбивають два пері-
оди в житті людини: молодість і старість. При цьому суб’єктом руху може
бути людина (дійти до своїх літ; виходити з літ), але частіше це час, роки,
життя: молодість пішла не попрощалася, старість прийшла не привіталася;
молодість летить вільною пташкою, а старість лазить черепашкою; ста-
рість іде і хвороби веде; пройшли роки, як гірська вода; година за годиною —та
й так вік зійде; пішли літа як з батога тріс; час спливає.

Метафоричне значення слів шлях і дорога замінює темпоральну модель
життя просторовою. Життєвий шлях людини не є однорідним. На думку
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Н. Арутюнової, таке моделювання є доцільним, адже має певні особливо-
сті. Час є одномірним і прямолінійним, життя ж майже ніколи таким не
буває [Арут, ]. Опозиція «прямий–кривий» є одним із проявів опозиції
«норма–антинорма» [, с. –]. У народі шлях, дорога часто зіставля-
лися із скатертиною, рушником; вислів «скатертю дорога» означав поба-
жання «гладкого шляху й щасливої дороги». Образи дороги й скатерті
в народній уяві, ймовірно, виникли на основі подібності за формою: дорогу
хотіли бачити рівною, як скатертина, а значить, чистою, світлою, щасливою
[, с. ]. Шлях бажано має бути прямим, адже тоді він є найкоротшим: до
Бога важкий шлях, а до пекла прямесенький; від серця до Бога навпростець
дорога. Проте мовний матеріал свідчить про інше: по кривому шляху поїхав;
круті повороти (різкі зміни). Часто людина може «загубитись», сама «звер-
тає» з дороги, або потребує допомоги в її виборі: загубив дорогу; збочувати
зі шляху; зійти з рівної/прямої дороги; ступити на слизький шлях; ходити по
різних стежках; обрати свою дорогу; повернути на путь праведних; настав-
ляти на добру дорогу; наводити на святу путь; вивести на добру дорогу; наво-
дити на путь істини).

У словнику символів культури України [] образи шлях, путь, дорога
розглядаються як символи складного життя. Дійсно, однією з ознак шляху
є його «многотрудність, складність, небезпечність». Будь-який рух уперед
зустрічає на своєму шляху численні перешкоди, і всі вони сприймаються
негативно. «Перешкоди можуть бути об’єктивними, «природними» (терни-
стий шлях; на слизькій дорозі; дорога, вкрита кропивою, травою; прожив як
терном пройшов), або створені людиною (обрізати шлях; заступати дорогу;
перейтишлях; перепинити дорогу). Проте всі вони є явищем ненормативним
в тому сенсі, що мета досягається рухом та наближенням до неї, а пере-
шкоди заважають цьому і тому вимагають додаткових зусиль і «реакції
у відповідь, яка встановлює рівновагу, симетрію та гармонію» [, с. –;
, с. ; , с. –]: прокладати шлях; пробивати дорогу; торувати шлях;
прибирати зі шляху. У соціальному просторі — міжособистісних відноси-
нах — ідея перешкоди доповнюється усвідомленням присутності «іншого»:
супутника, напарника, того, хто йде поруч чи в протилежному напрямку:
дороги схрещуються; стежки сходяться; шляхи перетинаються; дороги/шля-
хи розходяться; піти по різних стежках. При цьому допомога інших людей
у подоланні перешкод сприймається позитивно: направляти на добру путь,
наставляти на праведну дорогу; відкривати шлях; розчистити шлях.

Ідея про складність життєвого шляху не є новою. У міфологічних та
казкових моделях світу герой обов’язково має здійснити подвиг, подолати
якісь труднощі, щоб здобути щось. Народна мудрість ще в давнину вчила:
щоб пізнати солодощі життя й оцінити їх, треба пізнати його гіркоту. Здо-
ровому глузду, мудрості та філософії життя навчають не радощі та задово-
лення, а труднощі та перешкоди. Виникаючи як зовнішній стримуючий
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чинник, вони втручаються в життя та впливають на людину, змушуючи
її змінюватись і змінювати зовнішній світ [, с. ; , с. ]. «Значущим
та цінним є те, що пов’язане з максимальним зусиллям…» [, с. ], тобто
все в житті людина має здобувати власним трудом. Саме тому часто спри-
ймається негативно досягнення мети без докладання зусиль або з мінімаль-
ними зусиллями (піти шляхом найменшого опору, стати на шлях наймен-
шого опору).

Шлях, дорога уособлюють долю людини, напрямок її діяльності, розви-
тку. Так, людина виходить на дорогу, обираючи напрям діяльності, визна-
чаючи своє місце в суспільстві або входить у життя, починаючи діяти
самостійно; вона може ходити манівцями, ступити на слизьку дорогу або
стояти на неправильному шляху — поводити себе неправильно, а може
повернути на путь праведних або вийти на вірний шлях і почати жити від-
повідно до прийнятих норм поведінки. Людина проходить школу життя
і набуває досвіду. Обираючи свою стежку, ми визначаємо, чим займатись
у житті. Комусь щастить йти уторованим шляхом і жити легко, а комусь
треба пробивати собі дорогу (див. вище).

Рух як постійне переміщення в просторі є образом відповідного стилю
життя: маятися по білому світу, бігати світами. Такий життєвий шлях сим-
волізує розлуку з домівкою й нелегкі життєві випробування [, с. ]. Дім
для людини має цінність як символ рідної землі, родини. Ведучи здебіль-
шого осілий спосіб життя, українці не схвалюють постійної зміни місця про-
живання, про що свідчить наявність не тільки фразеологічних, а й числен-
них лексичних одиниць на позначення подібного способу життя: блукати,
бродяжити, бурлакувати, ваґоватися, волочитись, кочувати, мандрувати,
никати, скитатися, тинятися, толочитися, тягатися, швендяти; линди
водити; жити на колесах; тинятися попідтинню; тинятися по світу; мая-
тися по світі; волочить сі світами як циган; бігає як вовк по степу. Так само
негативно сприймається безцільний або безладний рух у житті: крутиться
як яєчний коржик у помийниці; ходить як сучка попідтинню; волочиться як
Федькова корова; тиняється як бовдур; ганяє як чорт на болоті; ходить/бігає
мов кручена ярка; бігає як курка по гарячому попелі; мотається як худе цуценя;
ганяє мов неприкаяний.

Отже, рух виявляється виразною ознакою життя в українській мов-
ній картині світу. Образи руху торкаються багатьох сфер буття людини,
зокрема таких, як фізичний, матеріальний та соціальний стан. Образними
символами життя є шлях і дорога, які уособлюють як фізичне існування
людини від народження до смерті, так і її долю, напрямок діяльності, розви-
тку. Невід’ємною частиною життєвого шляху виявляються перешкоди, які
мають бути подолані людиною.
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Life as Movement and Way: Ukrainian Perspective (Image-Bearing Paradigms, Lingu-
sisc and Cultural Senses, Value Characteristics)
Maria Bobro
e article analyses linguistic realization of the idea of life as movement in Ukrainian
national linguistic worldimage, defines basic images, representing the peculiarities of real-
ization of the respective idea by means of lexis and phraseology. Linguistic and cultural spe-
cific character and axiological parameterize tion of life as movement are outlined. Images
of way and road as the central metaphoric images of life are characterized.
Key words: linguistic worldimage, life, movement, way.

Жизнь как движение и путь: украинское измерение (образные парадигмы,
лингвокультурные смыслы, ценностные характеристики)
Мария Бобро
В статье проанализировано языковое воплощение идеи жизни как движения в укра-
инской национальной языковой картине мира, определены базовые образы, репре-
зентирующие особенности реализации соответствующей идеи средствами лексики
и фразеологии, обозначены лингвокультурная специфика и аксиологическая пара-
метризация жизни как движения. Охарактеризованы образы пути и дороги как цен-
тральных метафорических образов жизни.
Ключевые слова: языковая картина мира, жизнь, движение, путь.
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Історія розвитку
української астрономічної термінології
кінця ХІХ–першої третини ХХ століття

У статті проаналізовано процес формування та розвитку української астрономічної
термінології кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., коли опубліковано перші праці
з астрономії українською мовою. Описано функціювання астрономічних термінів
у тогочасних астрономічних словниках і наукових розвідках з астрономії.
Ключові слова: українська наукова мова, українська астрономічна термінологія,
термінний словник, терміносистема.

Українська астрономічна термінологія як підсистема загальнонаціональ-
ної мови пройшла складний шлях формування, зумовлений дією лінгваль-
них та екстралінгвальних чинників. Корінням ця наукова галузь сягає тих
часів, коли астрономічні знання ще теоретично не осмислювались, а мали
пізнавальний характер і практично-побутове застосування. Із найдавні-
ших часів людина намагалася зрозуміти світ і своє місце в ньому, розга-
дати таємниці світобудови, виникнення й існування світу. «Пізнанню зоря-
ного неба сприяло спостереження за нескінченно повторюваними небесними
явищами, які впливали на все живе на Землі» [, с. ].

На території сучасної України знайдено пам’ятки, які засвідчують роз-
виток астрономічних знань у давніх українців (зображення зоряного неба
на елементах будівель, розпізнавання фаз Місяця). Астрономічні пізнання
викладено в писемних пам’ятках XV ст. — «Космографії» та «Шестикрилі».

Періодом закладання підґрунтя, на якому розвивалася, збагачувалася
й удосконалювалася система української астрономічної термінології став
кінець ХІХ – початок ХХ століття. У той час ще не існувало різноманітної
та систематизованої наукової термінології й виробленого українського нау-
кового стилю. Але саме тоді, на зламі століть, почали формуватися наукові
критерії термінотворення на національному ґрунті.

Мета статті — дослідити історію становлення української астрономічної
термінології, тенденцій її розвитку наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ
століття.
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За словами українського мовознавця Івана Огієнка: «справа наукової
термінології є дуже складною і важливою. Термінологія не постає відразу,
а витворюється самим життям упродовж віків духовного життя, потребує
державницької традиції для свого усталення» [, с. ]. Через заборони укра-
їнського слова перші науково-популярні розвідки з біології, фізики, хімії,
астрономії, написані українською мовою, побачили світ поза межами Укра-
їни. «Заслуговує на увагу діяльність петербурзького журналу «Основа», який
уже з часу виходу в -х роках ХІХ ст. почав друкувати невеликі дослідження
науково-популярного характеру українською мовою» [, с. ]. У журналі вмі-
щено статті, в яких подано й інформацію зі сфери астрономії.

У  році Михайло Левченко опублікував статтю «Замѣтка о Русин-
ской терминологии» із додатком українсько-російського термінного слов-
ника, що містить декілька астрономічних термінів (бігунь, зірниця, зірникь,
обіжниця, небосклонь), засвідчуючи зародження української наукової термі-
нології з астрономії. Петро Єфименко також навів приклади астрономічних
назв, здійснив спробу підібрати відповідники до чужомовних слів (напри-
клад, Аврора — світова зоря, астрологія — звіздословье), переконуючи в тому,
що українська мова має лексичну основу для творення спеціальної терміно-
логії. Ці праці були підготовчим етапом розвитку української наукової тер-
мінологічної лексики, адже в них уперше постала проблема терміна в укра-
їнській мові.

Організована термінологічна праця в Україні наприкінці ХІХ ст.
пов’язана з діяльністю Товариства імені Тараса Шевченка у Львові (утво-
рене  р.), для якого одним із головних напрямків діяльності стало тво-
рення науки рідною мовою та опрацювання національної наукової термі-
нології.

У  році у Львові за сприяння цього товариства вийшла двотомна
праця Євгена Желехівського та Софрона Недільського «Малоруско-нїмец-
кий словар», що була в той час найповнішим лексикографічним виданням,
у якому зафіксовано українську лексику. У цьому словнику подано понад
 астрономічних термінів, наприклад: відміна (Місяця), Вселенна, далеко-
гляд, зворотник, зеніт, комета, нів, повня, рівник, що засвідчують зародже-
ння цієї галузі знань.

Наукове товариство ім. Шевченка у Львові сприяло й публікації лекси-
кографічної праці «Словарь росийсько-український» М. Уманця та А. Спіл-
ки, що вийшла друком у – рр., у якій разом із іншими термінами
подано й астрономічні. Словник зафіксував базові астрономічні терміни та,
хоча засвідчив зародковий стан розвитку української фахової термінології,
був першою спробою уніфікування української астрономічної терміноло-
гії. У словнику подано чимало астрономічних термінів та номенів, напри-
клад: вечірня зоря (Венера), відміна (Сонця, Місяця), далекогляд (далевид), зоря,
комета, новак, рання зоря (зірниця), Чумацька Дорога.
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Перші праці з астрономії, написані українською мовою, з’явилися на сто-
рінках «Збірника математично-природописно-лікарської секції НТШ» —
першого українського неперіодичного наукового журналу із природознав-
ства. Тут опубліковано статтю Володимира Левицького «Теорія перстеня
Сатурна» [], в якій автор використовує такі терміни: афеліюм, бігун, небе-
сне тіло, перігеліюм, перстень Сатурна, планета, рівниковий промір, сате-
літ, сонічна система. У цьому ж збірнику з’явилася стаття астрономічної
тематики Стефана Рудницкого «Про плями сонїчні» [; ] (у двох части-
нах), в якій зафіксовано терміни абсида, ґрануляція, дійсний рух, екліптика,
пенумбра, пори, рівнобіжник, сегментація, сонячний кружок, Сонце, спектро-
скоп. Ці праці мали важливе значення для формування української астро-
номічної термінології, а терміни, які використали науковці, продовжують
функціонувати в сучасній терміносистемі астрономії.

На зламі ХІХ–ХХ століть астрономію трактували як складову частину
фізики, тому першу добірку українських астрономічних термінів зафіксо-
вано в словнику Володимира Левицького «Материяли до фізичної термі-
нольоґії» (Львів, – рр). У четвертій його частині, що мала назву
«Акустика і оптика. Астрономія і космоґрафія» (), вміщено близько
 астрономічних термінів та номенів, чимало з яких увійшло в сучасну
астрономічну терміносистему: аероліт, альмукантарат, апсида, астрофі-
зика, Венера, метеорит, місяць, октант, планета, сидеричний місяць, синоди-
чний місяць, Сонце. Разом із використанням чужомовних запозичень науко-
вець намагався творити терміни на питомому ґрунті, тому в ролі спеціаль-
них назв часто використовував загальновживані слова, наприклад: блиманє
зьвізд, видимість, відклоненє, місяць, місячний серп, повне затьмінє.

Мовне оформлення астрономічних термінів у словнику В. Левицького
здійснено відповідно до тогочасного західноукраїнського варіанта україн-
ської літературної мови, зокрема можна виокремити такі його особливості:

) іменники середнього роду в називному відмінку замість закінчення
-а вжито зі закінченням -е, а приголосний перед цим закінченням не подов-
жується затьмінє, злученє, накриванє зьвізд, протиставленє;

) збереження м’якого лʼ у запозичених словах: епіцикль, космольоґія
паралякса, пляніґльоб, рефлєктор;

) послідовне розмежування звуків ґ та г у запозичених словах, які
в сучасній астрономічній термінології вживаються зі звуком г: ґномон, ґра-
нуляция, космоґонїя, космоґрафія, періґей;

) засвоєння запозичених термінів, які в сучасній українській літера-
турній мові є іменниками чоловічого роду, як іменників жіночого роду:
люнета, паралякса й навпаки — термінів, які в сучасній українській літе-
ратурній мові є іменниками жіночого роду, як іменників чоловічого роду:
астроляб, систем.
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Ця праця є першим термінографічним виданням, де зафіксовано того-
часний корпус української астрономічної лексики.

Завдяки активній термінологічній праці членів НТШ, які заклали під-
ґрунтя для формування української астрономічної термінології, «кінець
ХІХ – початок ХХ століття можна назвати галицьким періодом терміно-
творення» [, с. ]. Хоча термінологію, яку витворили галичани, важко
було поширити серед науковців підросійської України, де тривали забо-
рони української мови, основи для національного термінотворення було
закладено.

У Наддніпрянській Україні через заборону української мови акцент
робили на збиранні народного термінного матеріалу. І тільки після 
року, коли перестали діяти, хоч ще не були офіційно скасовані, урядові
обмеження щодо української мови, по всій Україні пожвавлюється термі-
нологічна робота. При наукових товариствах організовано термінологічні
гуртки та комісії, які згромаджували українську термінологію, утім й астро-
номічну.

У – рр. вийшло кілька словників термінів природничих наук,
у яких уміщено й астрономічні терміни, проте не всі з них функціонують
у сучасній астрономічній терміносистемі. Серед них праця Костя Дубняка
«Російсько-український словничок термінів природознавства і географії»
[], «Російсько-український словник термінів фізики і химії» Миколи
Вікула []. Хоча вказані праці не мали помітного впливу на розвиток укра-
їнської лексикографії та процес збагачення астрономічної терміносистеми,
вони є цікавим фактом термінологічної роботи на цьому етапі розбудови
терміносистеми астрономії.

Сприятливими для розвитку української астрономічної термінології
були –-ті роки ХХ ст., названі «золотим десятиліттям» українського
термінотворення. У той час процес термінотворення набув рис свідомої
й цілеспрямованої наукової діяльності, характеризувався орієнтуванням
на рідномовний ґрунт у поєднанні з використанням чужомовних слів та їх
компонентів. «Первісне нагромадження термінів, нечисленні науково-теоре-
тичні праці були тим реальним тлом, на якому розпочалася систематична
праця над фаховою термінологією. Тенденції формування української терміно-
логії в цей період були логічним продовженням термінологічної праці в попере-
дні десятиліття, особливо термінотворчої діяльності НТШ» [, с. ].

Саме у –-х роках особливо гостро відчувалася потреба в удоскона-
ленні мови науки й формуванні науково-технічних терміносистем на нау-
ковому ґрунті. Цьому сприяла активізація наукових досліджень, інтенсив-
ний розвиток, збагачення й удосконалення мови різних наукових галузей,
що знайшли відображення в численних публікаціях, у тому числі й з астро-
номії. Виходять окремими виданнями праці Олександра Аленича «Про
місяць» [], «Комети» [; ], Миколи Барабашова «Комети та метеори» [],
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Івана Раковського «Вселенна. Начерк астрономії» [], «Наш Всесвіт і його
будова» [], Юрія Сірого «Про небо і землю» [], що відіграли важливу
роль у розбудові української астрономічної терміносистеми.

Важливе значення для розвитку наукової термінології мав Інститут
української наукової мови (утворений у  р.), члени якого розробляли
народну термінологію, підшукували точніші терміни-відповідники, ніж ті,
що вживалися раніше, застарілі терміни замінювали більш вдалими, виро-
бляли методологію термінологічної праці, редагували термінологію в нау-
ково-популярних та навчальних виданнях.

Етапним явищем став вихід у світ третьої частини словника матема-
тичної термінології Федора Калиновича та Григорія Холодного «Астро-
номічна термінологія й номенклятура», виданий у Харкові в  році
за сприяння Інституту української наукової мови. Словник є абетковим
реєстром українських термінів із російськими, німецькими та французь-
кими відповідниками. Біля кожного терміна, взятого з української літера-
тури, вміщено позначку джерела та сторінку чи спеціальні позначки, напр.:
N (неологізм), Сек. (Математична секція). Це свідчить про високу наукову
відповідальність науковців за поданий фактичний матеріал. Після термі-
нів подано функціювання термінів у контексті — реченнях, призначення
яких — «дати слово в природному астрономічному оточенні, отже дати
й проект уживання даного терміна» [, с. –], наприклад: Гномон є найпро-
стіший прилад, що ним у старовину астрономи визначали сонцеву висоту [,
с. ]; Час між двома порядовими долішніми кульмінаціями Сонця є сонцева
доба [, с. ]. Повна сонцева затьма припадає на дану точку Землі приміром
один раз на триста років [, с. ]. Бігунова зоря міститься поблизу небесного
північного бігуна [, с. ]. Висотне коло проходить через зеніт і світило [,
с. ]. Землеосередковою або добовою паралаксою зветься кутміж двома напря-
мами, поведеними від світила: один — до спостережника, другий — до осередку
Землі [, с. ].

Словник Ф. Калиновича та Г. Холодного є найбільшим здобутком укра-
їнської астрономічної лексикографії першої половини ХХ ст., в якому
репрезентовано такі тематичні групи: назви дій, процесів, станів, явищ
(аберація, випромінювання, затемнення, лібрація), назви властивостей, ознак,
якостей (білість, позаосередковість, яскравість), назви приладів, пристроїв,
механізмів (актинограф, гномон, люнета), назви небесних тіл, космічних
об’єктів та їхніх частин (астероїд, метеорит, сателіт), назви елементів
небесної сфери (альмукантарат, епіцикль, надир), назви місячних фаз та
інтервалів часу, пов’язаних із рухом Місяця (молодик, повня, тропічний
місяць), назви зміщень, відхилень об’єктів (аномалія, паралакса), назви
точок орбіти (апоастр, апсида, перигей), назви відрізків часу (епакта, сарос),
назви розділів астрономії (ареографія, космографія, селенографія), назви про-
фесій чи родів занять (астролог, астроном, спостережник). Цінність цієї
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термінографічної праці в тому, що в багатьох випадках автори поруч із
чужомовним словом подають питомі українські відповідники (з посилан-
ням на джерела, звідки їх виписано), наприклад: лат. альбедо — укр. білість,
лат. альтитуда — укр. вишина, грец. астрогнозія — укр. зорезнавство, грец.
астроном— укр. зірник, грец. астрофотографія — укр. зоревий світлопис, лат.
атракція — укр. притяг, грец. зодіак — укр. звіринець, лат. обсерваторія —
укр. звіздарня, лат. прецесія — укр. випередження, грец. телескоп — укр. дале-
козір. Випускаючи цю лексикографічну працю у світ, працівники Інституту
української наукової мови сподівались на те, що словникові матеріали, які
ще не остаточно упорядковані, у процесі наукового використання з часом
зазнають удосконалення.

Не всі тогочасні терміни, зафіксовані в словнику Ф. Калиновича та Г. Хо-
лодного, увійшли до сучасної астрономічної терміносистеми, адже багато
з них вийшло з активного вжитку, однак міцні підвалини національного
термінотворення було закладено.

Проте на початку -х рр. спостерігається постійне втручання держав-
ного апарату в термінотворчу діяльність українських науковців. Реформа
-го року завдала нищівних ударів школі термінознавства, яка скла-
лася в попередній період. Створено спеціальні бригади, завданням яких
було переглянути термінологічні словники й замінити національні тер-
міни інтернаціональними. Наслідком роботи спеціальних комісій було
вилучення великої кількості природничих і технічних термінів, у тому
числі й астрономічних. Натомість запропоновано терміни або російські,
або міжнародні в російській транскрипції, наприклад, з наукового обігу
вилучено українські терміни відміна Місяця, далековид, зірниця, мряковина,
небесний звіринець, а введено такі слова-замінники: фаза місяця (рос. фаза
луны), телескоп (рос. телескоп), астрономія (рос. астрономия), туманність
(рос. туманность), зодіак (рос. зодиак). Таке взорування на російську термі-
носистему негативно позначилося на подальшому розвитку української
астрономічної термінології, а наслідки негативного впливу позамовних
чинників на формування наукової мови та національної термінології від-
чутні в Україні ще й дотепер.

Висновки. Українська астрономічна термінолексика кінця ХІХ – першої
третини ХХ ст. засвідчує формування самостійної наукової галузі. У цей час
відбулося становлення національної астрономічної терміносистеми, уста-
лення наукових критеріїв термінотворення на національному ґрунті. Незва-
жаючи на складні умови розвитку, українська астрономічна термінологія
досліджуваного періоду стала тією основою, на якій сформувалась сучасна
астрономічна термінологія. Прикладом цього є сукупність астрономічних
термінів, що функціонують у ній дотепер.
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В статье проанализирован процесс формирования и развития украинской астро-
номической терминологии конца XIX – первой трети ХХ в., когда были опублико-
ваны первые труды по астрономии на украинском языке. Описано функциониро-
вание астрономических терминов в тогдашних астрономических словарях и науч-
ных исследованиях по астрономии.
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Західноукраїнські фразеологічні одиниці
в лексикографічних працях ХІХ ст.

У статті звернено увагу на лексикографічні праці, створені в ХІХ ст., у яких зафіксо-
вано західноукраїнські фразеологічні одиниці, Йдеться, зокрема, про такі роботи,
що не містять пареміографічного матеріалу: перший фразеологічний словник —
Idyotyzmy І. Вагилевича та словник Є. Желехівського та С. Недільського.
Ключові слова: українська лексикографія, українська фразеологія, Idyotyzmy І. Ваги-
левича, словник Є. Желехівського та С. Недільського, лексика ХІХ ст.

Систематична праця над фразеологією української мови ведеться вже
з -х років минулого століття, проте досі ще залишилося багато питань,
які стосуються цієї теми. Однією з них є західноукраїнські фразеологізми.
Як відомо, вплив мови галицьких та буковинських українців на розвиток
загальнонародної мови в радянський період не дуже активно досліджу-
вався. Частково опрацьовувалася діалектна фраземіка цього ареалу.

Протягом двох останніх десятиліть ситуація змінилася, з’явилося багато
цікавих і важливих досліджень, які описують західноукраїнську фразеоло-
гію. Детальнішого опрацювання нарешті дочекалася збірка І. Франка. Ряд
робіт присвячено матеріалам, уміщеним у фольклорних збірках та дода-
тках до мовознавчих праць, створених у ХІХ ст. Варто назвати авторів най-
важливіших, на нашу думку, досліджень: Л. Ткач, Л. Савченко (Л. Самойло-
вич), С. Пилипчука та окремо згадати авторок праць про фраземи карпат-
ських говірок: Г. Ступінську, А. Тимошенко, Я. Олійник. Цікавими є статті
К. Вовк, що описують семантичні відношення між фраземами, вміщеними
в загальномовних словниках, створюваних від половини XVI до початку
ХХ ст., серед яких є праці західноукраїнських лексикографів.

Нашу увагу привернув підхід сучасних дослідників до опису історії фра-
зеографії та давніх словників різного типу. Здається, тут варто торкнутися
проблеми місця пареміології в мовознавчих дослідженнях. Більшість поль-
ських джерел зараховує паремії до фольклорної творчості, досить чітко від-
різняючи їх від фразеологізмів. Частина українських опрацювань характе-
ризує прислів’я та приказки як специфічний тип фразеологізмів, наголошу-
ючи водночас, що треба їх розглядати як різновид усної народної творчості.
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Проте в багатьох пареміографічних збірках знаходимо чимало ідіом і фра-
зеологічних сполучень. Тому говорячи про історію української фразеогра-
фії, як правило, дослідники згадують збірки прислів’їв. Зазначимо, що фра-
зеологічних словників у сьогоднішньому вигляді тоді не укладали. Одно-
часно слід пам’ятати, що фразеологічний матеріал друкували не тільки
в пареміографічних збірках. Історію фіксування фразеологізмів в україн-
ських опрацюваннях показують досить непослідовно. В Історії українського
мовознавства, у розділі, присвяченому вивченню лексики та фразеології,
автор не говорить про пареміографію та фразеологічну лексикографію ХІХ
ст. (не називається навіть збірка І. Франка). Не обмежується, однак, вузь-
ким розумінням обсягу фразеології, бо одночасно, у цьому ж розділі, нази-
ває словники крилатих висловів, афоризмів, літературних цитат, створених
у радянський період [, с. –]. У бібліографії Українська лексикографія як
перша робота в розділі про фразеологію згадується тільки збірка І. Франка
[, с. ]. Натомість у теоретичних опрацюваннях фразеології опис історії
фразеографії починається з пареміографічних збірок [напр.: , с. –; ,
с. ]. Рідше згадується в цьому контексті роль загальномовних словників
[, c. –], хоча в багатьох таких лексикографічних працях автори вмі-
щали й фразеологізми.

Першою пареміографічною західноукраїнською збіркою з початку ХІХ
ст. були записки з рукописного закарпатського календаря авторства І. Юга-
севича, який був створений в  р. Матеріал із Закарпаття фіксувався
пізніше в працях В. Вислоцького, М. Гнатюка, І. Верхратського та в збірках
Ю. Венеліна-Гуци, А. Дешки, які працювали в Росії, а також росіян Н. На-
деждіна та І. Срезневського [, с. –] та ін. Найважливішим лексикогра-
фічним джерелом, в якому зібрано західноукраїнську фразеологію ХІХ ст.,
визнають відому збірку І. Франка Галицько-руські народні приповідки, надру-
ковану в перші роки ХХ ст. Реєстр І. Франка містить не тільки прислів’я
та приповідки, а й велике багатство різного типу фразем, фіксованих ним
з -х років ХІХ ст. Цей реєстр інколи називають першим тлумачним фразе-
ологічним словником української мови [, с. ]. Робота І. Франка важлива
не тільки з огляду на обсяг зібраної народної фразеології, але й з огляду на
новаторський для української фразеографії спосіб її опрацювання (напри-
клад, уведення словникових одиниць не за першою літерою першого слова
та не за темами, а за абеткою під словом, спільним для багатьох фразео-
логізмів). Ареально І. Франко обмежився до Галичини. У своєму зібранні
упорядник використав раніше публіковані словники (напр. додатки до
граматик М. Лучкая, Й. Левицького, додаток до букваря Й. Кобринського,
збірку Г. Ількевича, реєстри Я. Головацького; словники М. Номиса і М. Кома-
рова; праці польських пареміографів — С. Баронча, К. Вуйціцького, О. Коль-
берга, Б. Лінде) та велику кількість рукописних матеріалів інших збирачів,
серед яких були відомі письменники й етнографи (напр.: М. Гнідківсько-
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го, О. Дубрицького, В. Лучаковського, Ф. Мінчакевича, О. Рошкевич, Я. Рош-
кевича, М. Петрушевича, С. Петрушевича, В. Щурата, І. Белея, В. Гнатюка;
О. Маковея, Л. Мартовича, М. Павлика, Т. Бордуляка; поляків A. Вериги-Да-
ровського та С. Незабітовського та ін. [].

На фоні інших реєстрів цікавим здається словник Idyotyzmy, додаток
до рукописної роботи І. Вагилевича Rozprawy o języku południowo-ruskim,
який був надрукований аж у  році Й. Дзендзелівським у польському
часописі Studia z filologii polskiej i słowiańskiej разом із коротким комен-
тарем цього дослідника. Й. Дзендзелівський окреслив його як українсько-

-польський фразеологічний словник, вважав його завершеним і готовим до
друку. Рукопис датований  р. (І. Вагилевич розпочав роботу над ним
у  р.), проте, на думку, Й. Дзендзелівського, дописки свідчать, що автор
продовжував працювати над реєстром ще в  р. Словник містить  при-
кладів. Назва збірки виводиться від грецького слова ідіома — специфічна
ознака, властивість, ідіома. І. Вагилевич не визначив чітко, якого типу при-
клади подав у своїй збірці. Власне сам заголовок мав підказати, про який
матеріал йдеться. Здається, наміром автора було створення саме фразеоло-
гічного словника. Idyotyzmy були додані до Rozpraw… разом зі словником
Idyotykon, який містить лексеми, на думку автора, характерні для україн-
ської мови.

Idyotyzmy, як і більшість реєстрів, що були створені в першій поло-
вині ХІХ ст., записані в алфавітному порядку етимологічним правописом.
Кожна реєстрова одиниця має польський відповідник. Треба сказати, що не
всі польські еквіваленти — фразеологізми, часто бувають ними переклади
значення стійкого словосполучення. У більшості випадків автор записував
короткі речення-ілюстрації, в яких використано фіксовані одиниці. Недолі-
ком роботи є відсутність пояснень наведених прикладів та інформації про
місце, де їх було записано. Інколи важко встановити, які елементи з наведе-
ного прикладу автор вважав незмінними. Однак такі недоліки характерні
для більшості робіт цього періоду. Частина матеріалу виходить за межі
фразеологізмів. Тут більшість — це приклади вжитку похідних значень діє-
слів або діалектних дієслів, які, проте, також показують специфіку півден-
но-західного варіанта української мови. Узявши до уваги, що до сьогодні
вчені, які досліджують теоретичні проблеми фразеології, ведуть дискусії
стосовно матеріалу її дослідження, що досі не визначили однозначно меж
фразеологічної одиниці, що до сьогодні маємо проблеми з класифікацією
фразеологізмів, і що до цих пір не існує єдиного методу укладання фразе-
ологічних словників, не дивує, що серйозні проблеми мав тут також автор
Idyotykonu. Особливо, коли усвідомимо собі стан фразеологічних розвідок
і розвиток мовознавчої термінології в час творення згадуваного словника
І. Вагилевича.
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Серед записаних в Idyotyzmach одиниць найбільше фразеологічних спо-
лучень, тобто фразем, створюваних реалізацією зв’язаних значень слів. Най-
численнішою групою, зафіксованою в словнику, є дієслівні фразеологічні
одиниці (напр.: Бухнями ся поздували — Dumni na swój ród; Въ козлой рогъ
загнати — Przycisnąć; Зогналъ го зъ свѣта — Zagryzł go; Нема роспутье
въ головѣ — Niema rozsądku; Пойшолъ о шуюю — Rozlampartował się; Съ
розумомъ ся гоню — Waham się), далі прислівникові фразеологічні одиниці
(напр.: До конца вѣка — Póki świata; За деле годъ — W sam dobry czas; Далъ
такій такъ — Dał daremnie) і предикативні фразеологічні одиниці (напр.:
Въ головѣ му ся провернулъ (перевертаетъ) — Dostał obłąkania (bardzo się
troszczy); Дурна робота тя ся взяла — Wdałeś się w nie swoją rzecz; Ему зъ
буйвѣчь пойшло — Zdziecinniał z starości). Спорадично фіксовані іменни-
кові фразеологічні одиниці (напр.: Плохій розумъ — Lekkomyślność; Тяж-
кій ворогъ — Wróg nieprzebłagany), прикметникові фразеологічні одиниці
(напр.: Босый и простоволосый — Ubogi (blutarm); Сякій-такій — Ladajaki),
а також усталені сполучення, що виконують роль службових або вставних
слів (напр.: А чей і най — Być może; Видно дѣло — Zaiste; Про мене — Mniej-
sza o to). Наявні тут формули побажання та подяки, прокльони і т. п. (напр.:
Бій его божая сила — Niech go Bóg zniszczy; Святили бы ся твои поступки —
Bądź szczęśliwy;Абы натебе диво та чудо прійшло — Abyś był pośmiewiskiem
u ludzi.) та сталі сполучення, в яких один член ужитий у нетиповій фун-
кції або така функція є єдиною можливою (Варя збѣгла — Warzywo skipiało;
Мене мдлость обнимаетъ — Mdłości na mnie biją; Потьма ударила — Zaćmiło
się). Знаходимо в словнику теж прислівникові фраземи, які вже лексика-
лізувалися та функціонують як прислівники (напр.: Плачетъ на взрыдъ —
Lamentuje; Тобѣ за ся — Nie odzywaj się).

У наведеному матеріалі багато говіркових явищ, характерних для
південно-західних говірок, а також лексичних та граматичних архаїзмів
(напр.: Богъ бы тя побилъ; Дурна робота тя ся взялa; Догорилъ есь ми, та
допилилъ; Дѣти до людій прійшли; Про людское око). До невеликої частини
одиниць автор подав варіанти (напр.: Есть всего въ бродъ (до воли) — Jest
wszystko w dostatku; Конецъ дѣла рѣшаетъ (хвалитъ) — Koniec rozstrzyga;
Мабуть концы нестыкаются (несходятся) — Niema związku); Окомъ кинути
(повести)— Spojrzeć). Невелика частина одиниць утворює синонімічні ряди
(напр.: Богъ дай есь пропалъ — Żebyś zginął / Не дало бы ти дыхати — Abyś
zginął; Дивится подъ завѣсъ — Ma posępne wejrzenie / Дивится зъ подлобья —
Patrzy się ponuro).

Й. Дзендзелівський, порівнюючи матеріал І. Вагилевича з реєстром
І. Франка, найбільшу цінність словника бачив у тому, що переважна біль-
шість записаних І. Вагилевичем одиниць не була ніде зафіксована. Вони
суттєво збагачують наше уявлення про фразеологію південно-західних
українських говірок у першій половині ХІХ ст. Цінними є теж варіанти
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одиниць, зафіксованих І. Франком, та різні семантичні відтінки, записані
автором Idyotykonu, а також значення фразеологізмів, які з різних причин
не були пояснені в реєстрі І. Франка. У двох збірках, з якими ми порівняли
одиниці, записані в Idyotyzmach, тобто в двотомному Фразеологічному слов-
никові української мови та у реєстрі І. Франка, зафіксовано  відсотки мате-
ріалу, з чого приблизно половина — це варіанти фіксованих одиниць. Крім
того, значна кількість фразем, записаних у двотомному фразеологічному
словнику, не зафіксована І. Франком, і завдяки І. Вагилевичу дізнаємося,
що вони функціонували в Галичині вже в першій половині ХІХ ст. Idyoty-
zmy невеликого обсягу, не відрізняються в цьому від інших тодішніх реє-
стрів — додатків до мовознавчих робіт. Проте вони вносять до української
фразеографії кілька нових елементів. Найважливішим видається факт, що
І. Вагилевич вибирав фраземи, а не прислів’я, тобто підійшов до мовного
матеріалу як мовознавець, а не фольклорист. Прислів’я, які є основним мате-
ріалом інших тоді створених словників, у цій збірці зовсім відсутні.

У лексикографічних працях І. Вагилевича чітко розмежовані стійкі спо-
луки й окремі лексеми — в Idyotykonie та Словарі южно-руского языка,
тобто перекладних багатомовних словниках цього автора, словосполуче-
ння, у принципі, відсутні.

Зараз повернімося до словників, які не створювали з наміром пока-
зати саме фраземіку української мови. Як було сказано, фраземи запису-
вали не тільки спорадично в пареміографічних збірках, але й у словниках,
що не були матеріалом відомих нам, проведених останніми роками, дослі-
джень. Наприклад, тільки згадується в Л. Ткач як важливе джерело, але не
аналізується окремо, словник Є. Желехівського та С. Недільського; згадує-
ться в дослідженнях К. Вовк німецько-український словник О. Партицько-
го й т. п. Наскільки вони збагачують наше знання про західноукраїнські
фразеологічні одиниці, найлегше дізнатися, порівнюючи виписані з них
фраземи зі збіркою І. Франка. Виявляється, що хоча І. Франко подав працю
Є. Желехівського в списку літератури, проте її не використав або викори-
став тільки вибірково.

Ми проаналізували початок реєстру Малорусько-німецького словника.
У частині до кінця літери В у ньому зафіксовано біля семисот стійких спо-
лучень різного типу. Як можна було сподіватися, у словнику ми знайшли
й багато діалектних фразеологізмів. Серед записаних тут одиниць натра-
пимо на прислів’я та приказки, яких, однак, тут дуже мало (напр. мисли
по за Висли а смерть за плечима), формули етикету (напр.: бувайте, будьте
здорові!, будьте вибачнї — entschuldigen Sie); складені вигуки (напр.: Боже
впаси! = Хрань Боже) і складені терміни (такі як: баранї роги — Art essba-
rer Schwämme; батїжки сьвятого Ивана, батїжки Петрові); усталені порів-
няння (напр.: чорний як аксаміт; крутить ся як лялька в вертепі, голий як
бізун — ganz nackt); перифрастичні словосполучення (такі як: вдарятися
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в тугу; віддавати, віддати поклін — entgegengrüssen) чи сталі словосполу-
чення типу андріїв місяць — Monat December; бечкова недїля — Palmsonntag.
У словнику Є. Желехівського вміщено велику кількість сталих словосполу-
чень, в яких один компонент ужитий у нетиповій для нього функції, або
таких, де така функція є єдиною можливою, напр.: відбирати детину — Heb-
ammendienst verrichten; відлучати детину — von der Brust entwöhnen; вику-
рити люльку — eine Pfeife; визволити з науки — einen Ausgelernten losspre-
chen, freigeben; виголосити бесїду, річ, слово — eine Rede halten, vortragen;
видути губи — die Lippen stolz aufwerfen, schnippisch thun; війну вести, війну
тримати з ким — ühren. Частина фразеологів уважає, що такі одиниці
варто вносити до реєстрів фразеологічних одиниць. Цікавим прикладом
фразеологічного словника, що містить велику кількість таких прикладів,
є Słownik frazeologiczny języka polskiegoС. Скорупки. У реєстрі Є. Желехівсько-
го та С. Недільського вміщено також велику кількість стійких словосполу-
чень, приналежність яких до фразеологічних одиниць не викликає сумніву.
Серед них більшість складають дієслівні фразеологічні одиниці, напр.: Аза
не тямити в чимось — keine Idee, keinen blauen Dunst wovon haben; банїту-
вати розумом — баламутити; бобра для себе вбити — gutes Geschä worin
machen, sich vil einbringen; на бурку сидїти — ohne Anstellung bleiben, bro-
blos sein; бучу збити, підняти — Hader machen Heindenlärm machen; жінка
ходит ще в-цїлові — noch nicht entbunden; наставила вершку — vom zudring-
lichen Weib. Наявні тут теж іменникові фразеологічні одиниці, напр.: анти-
пка безпяний — Teufel; бабині черева — Sümpfe; вус балабаньский — eines Ei-
senfressers, Bramarbas; відданий хлїб — verdiente Vergeltung, Strafe; відзов сові-
сти — Laut, Stimme, Regung des Gewissens; відливані буки — tüchtige Prügel,
wobei das відливати; прикметникові фразеологічні одиниці, напр.: він мня-
кого ангіля — er ist weichen Herzens; бисерова голка — sehr fein; викапаний
тато, викапана мама — wie zwei Tropfen einander ähnlich, dem Vater od. der
Muer — gаnz u. garähnlich; прислівникові фразеологічні одиниці, напр.: на
галай на балай — aufs Gerathewohl, blindhin u. schnell, stracks; оба в єдно —
beide zusammen, zugleich; від малої дитини; поки мого віку — solange meine
Lebenszeit reicht, solange ich lebe поки житиму; від нехочу — ungern; з роду
и з воду — nach dem Geschlecht u. nach der Sie, nach dem Herkommen; вічним
родом — von altersher, angestammt, ganz und gar; як ся впаде — wie es sich tri;
предикативні фразеологічні одиниці, напр.: бог має — Go hat es, wir nicht:
ist nicht da; напали баглаї — überkam Faulheit; ніжки не вгавають — tanzen
rastlos; взяла мене думка про когось — der Gedanke an jmd beschäig mich;
слово взяло ся пламенем — das Wort ward zur Flamme; волос, волосє стає до
гори, дибом становить ся — die Haare stehen zuberge; як рукою відняло — von
schneller u. leichter Heilung.

Два аналізовані вище словники — різного типу, але, як видно, обидва
дуже важливі для дослідження західноукраїнської фразеології. Реєстр І. Ва-
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гилевича варто згадувати як першу спробу створення українського фразео-
логічного словника, що значно збагачує наше уявлення про фраземіку пер-
шої половини ХІХ ст. Збірка Є. Желехівського — це загальномовний реєстр,
який містить багатий і важливий фразеологічний матеріал поряд із окремо
фіксованими лексемами. Частина записаного в них матеріалу — це загаль-
ноукраїнська фразеологія, одиниці, які фіксуються в сучасних словниках,
зокрема таких, як одинадцятитомний словник української мови чи двотом-
ний фразеологічний словник, інколи з посиланнями на наддніпрянських
класиків. Проте більшість уміщених тут одиниць характерна для західних
українських земель і не зареєстрована в інших збірках. Отже, описуючи
історію фіксування української фразеології, треба згадувати ширше коло
лексикографічних праць і не забувати про матеріал, зібраний у загально-
мовних, у цьому випадку перекладних, словниках.
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no paremiographic material. ese are the first phrase book “Idyotyzmy” of I. Vahylevych,
the dictionary of E. Zhelekhivsky and S. Nedilsky.
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Западноукраинские фразеологические единицы в лексикографических трудах
XIX века
Анна Будзяк
В статье обращено внимание на лексикографические труды ХІХ века, в которых
зафиксированы западноукраинские фразеологические единицы. Речь идет, в част-
ности, о тех работах, в которых нет паремиографического материала: первый фра-
зеологический словарь «Idyotyzmy» И. Вагилевича, словарь Е. Желеховского и С. Не-
дельского.
Ключевые слова: украинская лексикография, украинская фразеология, «Idyotyzmy»
И. Вагилевича, словарь Е. Желеховского и С. Недельского, лексика ХІХ в.
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Прийменники у словацькій та українській мовах:
зіставний аспект

У статті розглядаються прості первинні прийменники словацької мови, які пов’я-
зуються із знахідним відмінком, у зіставленні з українською мовою. Виділяються
проблемні питання при вживанні прийменників у обох мовах.
Ключові слова: прийменник, відмінок, значення.

Прийменник здавна привертав увагу багатьох дослідників, оскільки
є однією з вагомих частин мови. Нормативним та ненормативним вжива-
нням прийменників у різних мовах присвячується багато уваги, особливо
на рівні української та російської мов. Однак зіставне вивчення прийменни-
ків словацької та української мов дотепер мало привертало увагу дослідни-
ків. Багато мовознавців присвячували увагу прийменникові окремої мови,
наприклад, прийменник словацької мови добре описав Я. Оравец [], Е. Го-
рак [], Я. Кесселова [], української мови — І. Вихованець [], Н. Кущ [],
російської мови — В. Бондаренко []. У зіставному аспекті прийменниками
словацької та польської мови займається М. Войтекова [; ], зіставленню
словацького та українського прийменника присвячені розділи підручника
«Словацька мова», авторами якого є С. М. Пахомова та Я. Джоґаник [].

Прості первинні прийменники словацької й української мов є давніми
та походять ще з праслов’янської мови, тому, з одного боку, вони є схо-
жими за формою та вживанням. Однак, з другого боку, на сучасному рівні
словацької та української мов є досить багато відмінностей при вживанні
прийменників, оскільки один і той самий прийменник у різних мовах
може виражати різні смислові відношення, що завдає труднощів при їх
вивченні та засвоєнні. Метою нашої статті є показати за принципом від
«форми до змісту» подібності та відмінності вживання окремих первинних
прийменників у словацькій та українській мовах зі знахідним відмінком
(слов. na, o, nad, pod, pred, za, cez ( прийменників) [, с. ]; укр. крізь, про,
через, над, перед, під, на, об (о), з (із, зі…), за, між, в, по ( прийменників) [,
с. ]. Оскільки такий спосіб може показати краще пояснення вживання
та значення окремих прийменників у обох мовах, особливо при вивченні
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близької слов’янської мови як іноземної. Прийменники, які пов’язуються
з родовим та давальним відмінком уже були предметом нашого дослідже-
ння.

Розглянемо прості прийменники, які пов’язуються зі знахідним відмін-
ком у словацькій мові, і зіставимо їх із подібними прийменниками в укра-
їнській мові.

Прийменник na в словацькій мові означає напрям на поверхню об’єкту
й пов’язується з іменником у знахідному відмінку, наприклад, vyjsť na dom,
postaviť na stôl [, с. ]. В українській мові прийменник на має схоже зна-
чення (вийти на вулицю, покласти на стіл, іти на гору, летіти на море).
У багатьох дієсловах української мови конструкція на зі знахідним відмін-
ком пізніша та змагається з іншими, напр.: ждати, чекати, сподіватись на
кого, що і кого, чого, вірити на кого, дивуватися на що (і чому, з чого), заслу-
жити на що (і чого). Також прийменник на в обох мовах виражає часове
значення, яке може бути обмежене в часі: stretnutie na Prvú postnú nedeľu, na
Vianoce; приїхати на Різдво, це трапилось на свято, на той час нікого не було.
Прийменник на в словацькій та українській мовах набуває значення при-
значення, мети: kefa na šaty, nádoba na víno, ísť na obed; відро на воду, мішок
на просо, зерно на посів, худоба на заріз, шлях на Київ. Прийменник на в сло-
вацькій та українській мовах має значення засобу дії й пов’язується з кон-
кретними іменниками: napichnúť na vidličku, počuť na vlastné uši; почути на
власні вуха. В обох мовах прийменник на може виражати й семантичне
обмеження: bohatý na sneh, múdry na svoj vek, slabý na srdce; гарний на вроду,
кривий на ногу, сліпий на око, вірний на слово, багатий на ягоди. Прийменник
на в словацькій мові, на відміну від української, виражає й значення при-
чини: umrieť na infarkt, zobudiť sa na hluk [, с. . В українській мові в цьому
значенні вживається прийменник від: померти від інфаркту, прокинутися
від шуму.

Наступним прийменником, який пов’язується зі знахідним відмінком
у словацькій мові є прийменник о. Тут він має значення місця дотику: oprieť
sa o dvere, priviazať o stĺp, може виражати значення часового інтервалу: konať
sa o dva roky, vrátiť sa o hodinu та значення міри: je o dva roky starší [, с. ].
В українській мові в цих значеннях переважно вживаються прийменники
через, на: повернутися через годину, на два роки старший. В українській
мові прийменник о (об) зі знахідним відмінком є рідко вживаним. Констру-
кції з цим прийменником переважно трапляються у західноукраїнських
говорах. Інколи прийменник о (об) вживається при дієсловах ударити(сь),
бити(сь), стукнути(сь), розбити(сь), обперти(сь) на означення об’єкта дій:
Ой піду я утоплюся. Чи об камінь розіб’юся. (Нар. пісня) Об мур старою голо-
вою ударилась і трупом пала. (Т. Шевч.). А він задом так і гепнеться об під-
логу. (О. Сторож.)
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У словацькій мові зі знахідним відмінком пов’язується і прийменник
nad, який має декілька значень. Одним із значень є значення напрямку
по вертикальній лінії знизу вверх: vyletieť nad oblaky, zavesiť nad posteľ [,
с. ]. В українській мові прийменник над має подібне значення: літати
над лісом. У словацькій мові цей прийменник має ще значення міри: piť nad
mieru, nad očakávanie dôstojne. В українській мові прийменник над також
може виражати значення міри, але, на відміну від словацької мови, частіше
вживається з прикметниками другого ступеня порівняння: більший над усіх,
над його розумнішого немає. І в словацькій, і в українській мовах приймен-
ник над наявний в усталених виразах, наприклад, drahší nad zlato, Люблю її,
як сам себе — над срібло, над злото. (Нар. пісня).

Подібним до прийменника nad є прийменник pod, який має протиле-
жне значення напряму по вертикальній лінії зверху вниз: sadnúť si pod stôl,
položiť pod posteľ [, с. ]. В українській мові прийменник під має подібне
значення: під дерево підкопатися, під деревом лежати, а також значення зна-
ходитися близько чогось, наприклад, під Києвом жити. У словацькій мові
цей прийменник ще вживається зі значенням мети: brať pod ochranu, vziať
pod opateru. В українській мові також наявний прийменник під із даним
значенням: взяти під охорону. У словацькій мові прийменник pod може
виражати й значення міри: teplota klesla pod nulu, pýtať za obraz pod päťtisíc eur
[, с. ]. В українській мові в цьому значенні переважно вживаються або
прислівники, або інші прийменники: температура нижче нуля, просити
за картину менше п’яти тисяч. Також в українській мові наявні констру-
кції з прийменникомпід у переносному значенні, наприклад, бути під чар-
кою, під п’яну руч зробити, бути під орудою, під керівництвом, під редакцією.
У словацькій мові цей прийменник вживається здебільшого в конструкціях
у прямому значенні.

Прийменник pred у поєднанні зі знахідним відмінком у словацькій
мові виражає значення напряму в горизонтальній лінії наперед чогось:
prísť pred dom, postaviť sa pred auditórium [, с. ]. В українській мові при-
йменник перед також має подібне значення, але пов’язується з іменником
в орудному відмінку: стояти перед авдиторією, знаходитися перед будовою.
У словацькій мові, на відміну від української, прийменник pred може вира-
жати й значення мети: prevolať niekoho pred komisiu, pred súd [, с. ]. В укра-
їнській мові в цьому випадку вживається прийменник до: викликати кого-
-небудь до суду.

Подібно до попередніх прийменників прийменник za в поєднанні зі
знахідним відмінком виражає значення напряму в горизонтальній лінії на
задню сторону чогось: zaparkovať za budovu, postaviť sa za strom. Також має
значення мети, причини, часу: potrestať za prehru, bojovať za zvýšenie miezd,
opraviť za deň, naučiť sa za rok. Зі значенням міри вживається в усталених
виразах, наприклад, zjesť za troch, vypiť za hlt [, с. ]. В українській мові при-
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йменник за зі знахідним відмінком має значення різних відтінків обмеже-
ння дії чи прикмети, їх локалізації й взагалі точнішого визначення, напр.:
сховатися за хмару, схопити(ся) за голову, продати за копійку, постраждати
за правду, їсти за двох, відповідати за що, зробити за одну ніч, вернути за
тиждень (через тиждень), зробити за тиждень до терміну, не мати розуму
й за дитину, вартий за старого, більший за кого. Також прийменник за зі зна-
хідним відмінком в українській мові, на відміну від словацької, може вжи-
ватися зі значенням причини як синонім прийменника через: «За нього всі
підемо на палі» [, с. ].

Прийменник cez у поєднанні зі знахідним відмінком виражає значе-
ння напрямку з однієї сторони на іншу: prejsť cez bránu, pozerať sa cez ok-
no, prehodiť si šatku cez plece [, с. ]. В українській мові прийменник через
із знахідним відмінком має подібне значення: іти через ліс, перескочити
через тин. У словацькій мові прийменник cez має ще значення часового
простору: cestovať cez prázdniny, pracovať cez rok. В українській мові в цьому
значенні переважно вживається прийменник протягом із родовим відмін-
ком: працювати протягом року. Хоча інколи в українській мові, особливо
в діалектах, у цьому значення може вжитися й прийменник через, напри-
клад, говорити через усю дорогу (себто «протягом усієї дороги»), голодувати
через усю зиму, тяглося через увесь місяць. Також в українській мові досить
поширені конструкції з через на означення причини, засобу, посередни-
цтва: почути через людей. На відміну від словацької, в українській мові роз-
винулися й прислівникові значення прийменника через, наприклад, через
лад брехати, через край напитись, через силу прийти.

В українській мові, на відміну від словацької, зі знахідним відмінком
ще поєднуються прийменники з (із, зі…), між, в (у), по, крізь.

Прийменник з (із, зі, зо…) зі знахідним відмінком визначає при-
близність у словосполученнях: з хату завбільшки, з палець завдовжки,
з тиждень минуло, з сотню дати, з двадцять душ прийшло, років зо два тому.

Прийменник між при дієсловах на питання «куди?» вживається в кон-
струкції зі знахідним відмінком, де виражається скерованість руху на про-
стір, обмежений якимись однорідними предметами, наприклад, «Між сіль-
ські осади наші ти вплетеш зелений мирт» (М. Зеров) [, с. ].

Прийменник в (у) зі знахідним відмінком насамперед визначає об’єкт
дії, а саме, що вона направлена на середні частини того предмета: увійшов
у хату, улучив у галку, поїхав у місто. Також при багатьох дієсловах у сло-
восполученнях іменники після в (у) мають різні інші, особливо прислівни-
кові значення: удатися в батька, перейти річку в брід, вдаватися в тугу,
порубати в пень, вирости колос у колос, також вживаються на означення
часу: трапилося у п’ятницю. У словацькій мові також наявна конструкція
з прийменником v у часовому значенні: stretneme sa v piatok.
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Зі знахідним відмінком прийменник по вживається на означення мети
граматичної дії та її межі. Наявний переважно при дієсловах із значенням
руху: іти по хліб, поїхати по сіно, послати по рибу, по сіль. Крім того констру-
кція з по ще виражає значення межі: стояв у воді по шию, волосся по плечі,
пшениця по пояс. У сполученні з вказівним займенником або порядковими
прикметниками прийменник по уточнює місце дії: по той бік, по сей бік [,
с. ].

В українській мові, на відміну від словацької, ще наявний прийменник
крізь, який поєднується лише з формою знахідного відмінка й вказує на
середовище, оточення, в яких відбувається дія: «Крізь ніч, крізь бурі, крізь
тумани…» (М. Рильський) [, с. ].

Отже, зіставний аналіз словацьких та українських прийменників зі зна-
хідним відмінком показав, що словацькому прийменнику в українській
мові й навпаки українському прийменнику в словацькій мові може відпо-
відати: а) конструкція з іншим прийменником в іншому відмінку: umrieť
na infarkt, zobudiť sa na hluk — померти від інфаркту, прокинутися від шуму;
pracovať cez rok — працювати протягом року, prevolať niekoho pred súd — викли-
кати кого-небудь до суду; б) конструкція з подібним прийменником, але
в іншому відмінку: postaviť sa pred auditórium — стояти перед авдиторією; в)
конструкції можуть співпадати: pozerať sa cez okno — дивитися через вікно.
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Preposition in the Slovak and Ukrainian Languages: Comparable Aspect
Lesia Budnikova
Simple primary prepositions of Slovak language, which are associated with the accusative,
in comparison with Ukrainian language are presented in the paper. Problematic issues in
the use of prepositions in both languages are brought out.
Key words: preposition, case, meaning.

Предлоги в словацком и украинском языках: сопоставительный апект
Леся Будникова
В статье рассматриваются простые первичные предлоги словацкого языка, которые
сочетаются с винительным падежем, в сопоставлении с соответствующим материа-
лом украинского языка. Выделяются проблемные вопросы при употреблении пред-
логов в обоих языках.
Ключевые слова: предлог, падеж, значение.
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Příspěvky George Y. Shevelova
k ukrajinské etymologii

Článek podává přehled etymologických publikací George Y. Shevelova a načrtává specifika
jeho metodologie na tomto úseku jazykovědy. Stručně je popsána historie vzniku a charak-
terizován strojopis dosud neznámé české práce tohoto autora „Z oboru ukrajinské etymolo-
gie“.
Klíčová slova: George Y. Shevelov, etymologie, ukrajinština.

George Y. Shevelov (–) je znám v mezinárodních vědeckých kruzích pře-
devším svými fundamentálními díly v oboru historické fonologie praslovanštiny
[] a ukrajinštiny []. Byl také hlavním redaktorem řady Historical Phonology of
the Slavic Languages, vydavané německým nakladatelstvím Winter, v které vyšlo
ještě  svazků, věnovaných historické fonologii polštiny (), slovenštiny (),
běloruštiny (), makedonštiny (), horní a dolní lužické srbštiny () a slo-
vinštiny ().

Avšak cesta charkovského rodáka k této disciplíně nebyla ani krátká, ani
přímá. Po ukončení vysokoškolského studia ukrajinistiky v rodném městě ()
Shevelov zprvu pracoval vědecky nad otázkami stylistiky literárních textů; v aspi-
rantuře pod vedením Leonida Bulachovského (–) připravil a obhájil diser-
taci o jazykových prostředcích politické lyriky Pavla Tyčyny.

Dalším těžištěm jeho badatelského zájmu se stala syntax. Ještě před útokem
Německa na Sovětský svaz v r.  ukončil partii o skladbě věty jednoduché
pro novou „akademickou“ učebnici spisovné ukrajinštiny. Válka zabránila včasné
publikaci této práce; dvousvazková příručka vyšla až v r. , byť bez uvedení
autorova jména u příslušné kapitoly [, s. –], poněvadž Shevelov v té době
už byl v emigraci na Západě. V podstatě stejný text byl později uveřejněn také
v anglickém překladu []. V Charkově Shevelov napsal v letech – také

 S vysvětlivkou „Podle materiálů Ústavu jazykovědy Akademie věd USSR zpracoval L. A. Bulachov-
ský“ [, s. , pozn. ].

 Andrej Kurimský psal o tomto vydání, že se autorovi podařilo představit „strukturu ukrajinské jed-
noduché věty ve vývojové perspektivě, vidět dynamiku v normě a […] také sledovat, jak i v oblasti
syntaxe směřuje spisovná ukrajinština k většímu uvolnění od svého lidového základu, k větší raci-
onálnosti, intelektualizaci“ [, s. ].
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originální pojednání o původu a povaze věty nominální [], za které potom získal
doktorát na Ukrajinské svobodné univerzitě v Mnichově ().

Monografie o vlivu Haliče na rozvoj spisovné ukrajinštiny [], jejíž záměr
vznikl v r. , kdy Shevelov přechodně bydlel ve Lvově, zahájila celou řadu jeho
studií věnovaných dějinám východoslovanských jazyků, z nichž nejvýznamnější
jsou pojednání o problémech formování běloruštiny [] a o situaci ukrajinštiny
v první polovině . století [].

V době působení na Lundské univerzitě ve Švédsku (–) se Shevelov
soustředil na historickou morfologii slovanských jazyků, výsledkem čehož byly
dvě německy publikované monografie: jedna o vzniku číslovky jako slovního
druhu [], druhá – inspirovaná postřehy nad slovenským příčestím, „ve kterém
se sjednotily časy a rody“ [, d. , s. ], – o tzv. „participiu universale“ [] (je
to však nejméně známá součást Shevelovova díla).

Fonologie se poprvé dostala do sféry Shevelovových zájmů v r. , kdy mu
Vasylʼ Simovyč, ukrajinský člen Pražského lingvistického kroužku, vysvětlil „abe-
cedu pražské fonologické školy“, – a mladý charkovský filolog nemohl odolat

„kouzlu tohoto proudu“ [, d. , s. ]. Nicméně jeho první pokusy v tomto oboru
začínají vycházet tiskem teprve v padesátých letech. Až po přestěhování do USA
() se spojení fonologie s diachronií postupně stává vizitkou Shevelova jako
vědce. Shevelovův český přítel, s nímž si dopisoval, Oldřich Leška, nazvav his-
torickou fonologii praslovanštiny „krásnou knihou“, upřesňoval: „[…] vyšla sice
v době, která na ni nebyla připravena, je to ale svým způsobem štěstí, protože tu
bude něco, k čemu se bude moci slavistika a i lingvistika vůbec vracet. […] Když
říkám, že to je krásná kniha, mám na mysli především vytvoření určitého výklado-
vého žánru. […] Když se při popisu vývoje zachází s časem opravdu vážně, uvol-
ňují se sice jasná schémata, zato je však snadnější různé „tendence“, „přestavby“
ap. pochopit, jsou také reálnější“. O ukrajinské fonologii Leška napsal, že „je to
kniha skoro neuvěřitelná“, a spatřoval v ní rovněž metodologický odkaz: „[…] teď
je běžná jakási pseudo-panchronie a Vy vytváříte předpoklad pro nový historis-
mus“.

Na tomto pozadí nepříliš četné a rozsahem skromné Shevelovovy publikace
v oboru etymologie vypadají spíše marginálně. Mohlo by se zdát, že je to jen
vedlejší produkt jeho výzkumů v oblasti historické fonologie. Souvislost těchto
dvou disciplín byla pádně zdůrazněna samým Shevelovem: „Tvrzení historické
fonologie jsou založena na etymologiích. Mylná etymologie lehce vede k nespráv-
ným zobecněním, co se týče hláskových změn“ [, s. VII; srov. , s. ; , s. ].
Akcentoval rovněž druhou stranu tohoto vztahu: „Poslední dobou šířil se v jazy-
kovědě skepticko-pohrdavý postoj k hláskovým zákonům jako k něčemu artifici-

 Dopis O. Lešky G. Y. Shevelovovi z . dubna  (Columbia University Library: George Y. Sheve-
lov Papers, –. Archival Collection, box , folder ).

 Dopis O. Lešky G. Y. Shevelovovi z . prosince  (tamtéž).
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álnímu, jako k nepřirozené izolaci hláskových změn od vývoje jazyka jako celku.
Zatím je třeba říci přímo, že odmítnutí nebo neznalost hláskových zákonů daného
jazyka prakticky znamená nemožnost etymologizování“ [, s. ; , s. ; srov.
, s. , , ; , s. , , ].

Tento druhý citát pochází ze stati Poznámky o etymologii, která má pozoruhod-
nou historii. Jak sám autor později vysvětloval, „[…] byla připravena jako referát
pro aspirantský seminář z ukrajinské jazykovědy na Charkovské univerzitě. Bylo
to v roce . V mém aspirantském indexu je záznam s datem . ledna ,
podepsaný Leonidem Bulachovským, mým učitelem v těchto letech, se známkou
výborná“ [, s. ]. V r.  tento text vyšel tiskem v časopiseUkrajinsʼkyj Zasiv,
který řídil a redigoval v Charkově za doby německé okupace Viktor Petrov. Ve
válečných peripetiích byl ovšem zničen téměř celý náklad jeho třetího čísla s touto
statí; sám autor ji považoval za nenávratně ztracenou. Teprve v r.  Sheve-
lov dostal fotokopii tohoto svého raného dílka od kyjevského literáta Rostyslava
Docenka [, s. ]. Přestože sám hodnotil tuto práci jako popularizační, bez vět-
šího vědeckého významu [, s. ; , s. ], ihned učinil opatření k jejímu
přetisku v kanadském ukrajinském časopise Novi Dni [, s. ] (což se nepoda-
řilo). V autorské poznámce k plánované reedici podotýkal: „Přes půlstoletí starý
článek by bylo možno v něčem doplnit. Slovanská etymologie se obohatila o nové
výsledky, zejména v pracích Oleksandra Melʼnyčuka s kolegy na Ukrajině, Olega
Trubačëva v Rusku, Franciszka Sławského v Polsku, Petra Skoka v Chorvatsku aj.
Ale to, co v článku je, nepotřebuje změn a může sloužit jako úvod do etymologie“
[, s. ].

Tudíž sám Shevelov si tuto práci cenil především pro její metodologickou
náplň. Podle jeho názoru byla dřívější etymologie spíše uměním než vědou:

„[…] metodika etymologizování není nikde systematicky zpracována, chybějí jí
důkladná odborná pojednání, takže vše, co zde nacházíme, je obrovská praktická
zkušenost, bohužel často slepá, a pouze náhodné teoretické poznámky“ [, s. ;
, s. ]. Ovšem mladý badatel si ještě netroufal podat takovou metodologii sys-
tematicky, omeziv se na vznesení otázek a na poukazování na to nejdůležitější,
čeho již věda dosáhla.

V souhlase s Antoinem Meilletem [, s. –] Shevelov uznával zásadní rela-
tivnost každé etymologie, nemožnost dopátrat se prapramene, prvotního původu
slova, – a to vzhledem k neúspěchu předchozích pokusů „překročit meze jazyka
a najít tu hranici, za kterou buší tep jazykotvorby“, kde zvuk „splývá s významem“
[, s. ; , s. ]. Nicméně odmítal etymologický agnosticizmus, vyplývající
z absolutizace Meilletova postulátu o nesmyslnosti otázky týkající se původu slov
[, s. ], jehož kořeny Shevelov shledával v Saussurově tezi o arbitrárnosti jazy-
kového znaku [, s. ]. Takové teoretické stanovisko je neplodné, neboť nutí
k zastavení výzkumů [, s. ; , s. ].

Sledování „cest, kterými procházela slova“ – úkol etymologického slovníku
podle Meilleta [, s. ] – také naráží na různorodé potíže, jejichž překonání je pod-
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míněno uplatněním správné, tj. všestranné metody. Žádné východisko nesmí mít
bezpodmínečnou převahu. Kupříkladu nadměrné zalíbení ve fonetické stránce
jazyka vedlo Maxe Vasmera k mylnému výkladu ukrajinské formy slova беши́ха
‚růže‘: rum. bes, ică → ukr. бешичник → беши[šn]ик → бешиха [, s. ]. Ve sku-
tečnosti prostřednictví formy бешичник ~ беши[šn]ик je zbytečné: změna /k/ →
/x/ se značně jednodušeji a přirozeněji vysvětluje lidovou etymologií, tj. ztotožně-
ním rum. -ică s rozšířenou ukrajinskou příponou -их(а) [, s. ; , s. –].
Skepticky se Shevelov stavěl i k užitečnosti etymologií opřených o zvukomaleb-
nost: „[…] co nám prospívá, když Berneker vysvětluje ukr. бабратися zvuko-
malebností? Skoro nic, neboť proč Ukrajinci zde napodobují zvuk, a nevyjadřují
tento pojem jako Rusové (копаться) nebo jako Němci (krabbeln)?“ [, s. ; ,
s. ]. Navíc zvukomalebnost často bývá zdánlivá a vyvrací se hlubším zkoumá-
ním. Všeobecně řečeno, přestože hláskové zákony tvoří conditio sine qua non
pro etymologizování, chybí jim soběstačnost, takže vyšším měřítkem správnosti
etymologie je její zdůvodněnost sémantická, včetně zvláštností kulturně-historic-
kých [, s. , , ; , s. , , , ]. Přitom Shevelov podtrhoval
význam všech třebas drobných detailů ve fonetické podobě slova: etymologovi
mohou přijít vhod „jako provázek v hospodářství“ [, s. ; , s. –].

V pozdější stati, zabývající se původem ukrajinského slova вантáж ‚náklad‘,
upřesnil autor seznam činitelů, na něž se má badatel v oblasti etymologie zaměřit:
) sémantické, ) lingvogeografické, ) stylistické, ) fonetické [, s. ]. S jejich
pomocí vyvrátil Vasmerovu hypotézu (ukr. вантаж ← rus. авантаж ← franc.
avantage ‚výhoda, prospěch‘) [, s. ], poněvadž: ) v sémantickém přechodu, byť
teoreticky možném ‚výhoda, prospěch‘ → ‚náklad‘ chybí spojovací článek ‚maje-
tek‘; ) rozšířenost slova вантаж také na západoukrajinském území popírá jeho
přejetí z ruštiny; ) rus. авантаж ‚výhoda, lesk‘, typické pro jazykový úzus malo-
měšťáctva a úřednictva, mělo sociálně-emocionální zabarvení zcela nevlastní ukr.
вантаж; ) na ukrajinské půdě nebyly podmínky pro ztrátu počáteční hlásky
/a-/ [, s. –]. Místo toho Shevelov odvozoval ванта́ж od вата́га, nejspíše
davné výpůjčky z kumánštiny, se sémantickým přechodem ‚kumánský vojenský
oddíl‘ → ‚vojenský oddíl‘ → ‚lupičská banda‘ → ‚hospodářsko-kořistnické sdru-
žení‘ → ‚výnos z činnosti takového sdružení‘ → ‚zátěž‘ atd. [, s. ]. Pro
vysvětlení vsunuté souhlásky /n/ sáhl k pojetí „argotického sufixu“, jehož potom
ještě nejednou využil ve svých etymologických studiích. Rysy takového sufixu –
nebo, přesněji řečeno, infixu – jsou: ) možnost výskytu nejen za kořenem slova,
ale i uvnitř kořene; ) odvozovatelnost od jakékoli části slova [, s. –].
Zejména v ukrajinštině . století hrály tyto argotické sufixy nebo infixy význam-

 Na tuto verzi později přistoupil i akademický Etymologický slovník ukrajinštiny [, s. –].
 V Slovanském etymologickém slovníku [, s. ].
 Tuto verzi ocitovala s odkazem na Shevelova (ojedinělý případ v tehdejší ukrajinské sovětské jazy-

kovědě) Alla Šamotová v Etymologickém slovníku ukrajinštiny [, s. ].
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nou úlohu v slovotvorbě kvůli rozrůstání zvláštních společenských vrstev, jako
byli kozáci, povozníci a obchodníci se solí a rybami, hajdamáci, loupežníci, žebráci,
potulní zpěváci, podomní obchodníci apod., všichni nositelé – a tvůrci – svéráz-
ných hantýrek [, s. ].

Největší rozsah mezi Shevelovovými publikacemi v oboru etymologie má
podrobná a důkladná recenze prvních šesti sešitů Etymologického slovníku ukra-
jinštiny od Jaroslava Rudnyckého []. V ní autor uplatnil výše uvedená kritéria
(doplniv je ještě jedním – chronologickým [, s. ]), aby kriticky prozkoumal
oprávněnost etymologických řešení navržených Rudnyckým. Úhrnné hodnocení
dopadlo nepříliš příznivě: „[…] Rudnyckého zásluhy spočívají hlavně v jeho zámě-
rech a v celkovém návrhu, jeho selhání – v realizaci. […] V jeho nynějším stavu je
Etymologický slovník v rukou důvěřivého laika, dokonce i jazykovědce-neslavis-
ty, knihou bezpochyby nebezpečnou“ [, s. ]. Přitom se však Shevelov pokou-
šel zmírnit ostrost svého závěru, uznávaje, že je to „bezprecedentní sbírka údajů
o ukrajinské etymologii“ a že „vývody zpracovatelovy, ať už správné či mylné,
stimulují myšlení“ [tamtéž].

Svá vlastní etymologická řešení předkládal Shevelov v této práci jen zřídkakdy.
Jako příklad může sloužit slovo веремíя ‚zmatek, mela‘, jež Rudnycký odvozoval
od ве́рем’я ‚pohoda‘ [, s. –]. Poněvadž веремíя se vyskytuje v ukrajin-
štině teprve od počátku . století, zatímco ве́рем’я vyšlo z užívání na rozhraní
. a . století, zamítl Shevelov tuto domněnku a spojil etymologizované slovo
s křestním jménem hrozného knížete Vyšneveckého (–) Яре́ма/Веремíй
[, s. ]. Přitom šlo o lexém ryze ukrajinský a kvůli tomu zvláště zajímavý pro
Shevelova, který upozorňoval: „Etymolog má větší prostor pro svůj osobní přínos,
když se zabývá slovy vyskytujícími se pouze v jazyku, s nímž pracuje“ [, s. ].
Zejména v období .–. století v hantýrkach kozáků a seminaristů vzniklo hojně
takových unikátních ukrajinských slov, která se rozšířila v běžně mluveném
jazyku a později (v . století) přešla i do spisovného úzu. Zdroje tohoto lexika
byly často cizojazyčné, obzvláště turkotatarské; mechanizmy jejich osvojování
zahrnovaly různé kontaminace, použití argotických infixů, slovní hříčky apod.
[, s. –]. Po přečtení separátu této Shevelovovy recenze napsal O. Leška
autorovi: „[…] moc pěkné jsou partie – u Vás – o křížení a prolínání slov v slangu
a argotu […]“. Vedle toho Shevelov obracel pozornost k důležitosti zohlednění
jiných sousedních jazyků, často zanedbávaných v etymologických studiích: balt-
ských jazyků, běloruštiny, slovenštiny [, s. , , , ].

 Soukromě se vyjadřoval o této práci Rudnyckého ještě uštěpačněji, jako například v dopise char-
kovskému příteli Anatoliji Ivčenkovi z . listopadu : „To vůbec není slovník, ale jeho přefoto-
grafované konceptní poznámky, neuvěřitelná hudlařina“ (osobní archiv A. Ivčenka).

 K této verzi se přiklání i akademický Etymologický slovník ukrajinštiny [, s. ].
 Nedatovaný dopis O. Lešky G. Y. Shevelovovi z r.  (Columbia University Library: George Y. She-

velov Papers, –. Archival Collection, box , folder ).
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Do r.  měl tedy Shevelov vlastní zásady etymologického výzkumu úplně
vypracovány. S oporou o ně pak uveřejnil několik menších statí s etymologickou
problematikou, přičemž je pozoruhodné, že všechny vyšly k poctě jeho kolegů
a přátel: Witolda Taszyckého [], Omeljana Pritsaka [], Josyfa Slipého [],
Andreje Zaliznjaka [], Władysława Kuraszkiewicze []. Sám autor zřejmě
nebral tyto své práce příliš vážně: v dopise A. Ivčenkovi nazval jednu z nich []

„lingvistickou zábavou“. Nicméně v nich předložil řadu výstižných postřehů
a originálních etymologických hypotéz. Pozornost věnoval hlavně ryze ukrajin-
ským lexémům: ба́братися, баглаї́, багну́ти, ске́ля, ще́лепа; upřesnil etymologii
slova веремíя: fr. armée → pol. armíja → běl. *вармíя → ukr. веремíя (křízením
s Єремíй ~ Веремíй) [, s. , ].

Tím se však Shevelovův vědecký přínos v oblasti etymologie nevyčerpává.
V pozůstalosti tohoto vědce, která je uložena v knihovně Kolumbijské univerzity
v New Yorku, se nachází strojopis jeho stati Z oboru ukrajinské etymologie, dato-
vaný rokem  a určený k tisku v sborníku k šedesátinám Františka Kopečného.
Je to jediný známý Shevelovův text napsaný v českém jazyce. S Kopečným byl
Shevelov v písemném styku po dvě desetiletí (do r. ). Tato korespondence by
snad mohla vrhnout světlo na historii této – neuskutečněné – publikace, ale dosud
se mi nepodařilo ji prohlédnout. Nezbývá nic jiného než konstatovat, že v uveřej-
něné knize [] Shevelovův příspěvek chybí (nejspíše následkem tehdejších nepří-
znivých politických okolností). Po řadě let Shevelov vydal poněkud aktualizova-
nou anglickou verzi první poloviny této práce v jiném jubilejním sborníku [].
Dvacáté výročí ukrajinistiky na Masarykově univerzitě v Brně, místě, s nímž byl
František Kopečný biograficky spojen, poskytuje vhodnou příležitost, aby tato
Shevelovova studie konečně vyšla v původní a plné podobě.

* * *

Na strojopisu z Shevelovovy pozůstalosti je poznámka rukou autora: „неправ-
лені примірники“ („neopravené exempláře“). Svou znalost češtiny Shevelov cha-
rakterizoval jako „pasivní“ [, s. ], proto musel využívat pomoci newyorské
bohemistky Beatrice M. Noscové. Nicméně v textu zůstaly projevy nerozhodnosti
ve výběru jazykových prostředků, např.: „Jeho řešení jsou často problematická
(pochybná) anebo přímo nepřijatelná, ale přesto tento slovník shrnuje (obsahuje)
bohatá data a je dobrým základem pro diskusi“. Definitivní úprava článku pro tisk
vznikla ve spolupráci s dr. Vítem Bočkem.

 Dopis G. Y. Shevelova A. Ivčenkovi z . září  (osobní archiv A. Ivčenka).
 Columbia University Library: George Y. Shevelov Papers, –. Archival Collection, box ,

folder .
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George Y. Shevelov’s Contributions to Ukrainian Etymology
Serhij Vakulenko
e paper offers a survey of George Y. Shevelov’s etymological publications and outlines
the distinctive features of his methodology as applied to this linguistic field. It gives a brief
account of how his hitherto unknown article in Czech, Z oboru ukrajinské etymologie, came
to be wrien, and characterizes its extant typescript.
Key words: George Y. Shevelov, etymology, Ukrainian language.

Вклад Юрия Шевелёва в исследование украинской этимологии
Сергей Вакуленко
В статье подаётся обзор этимологических публикаций Юрия Шевелёва и очерчива-
ются особенности его методологии в этой области языковедения. Кратко рассмат-
ривается история написания и характеризуется машинопись неизвестной до насто-
ящего времени чешскоязычной статьи этого автора «Z oboru ukrajinské etymologie».
Ключевые слова: Юрий Шевелёв, этимология, украинский язык.
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Z oboru ukrajinské etymologie

Stať podává úvahy o etymologii ukrajinských slov бабратися, баглаї, багнути, байда
‚hýřil, zaháleč, povaleč‘, байда ‚dřevěná bárka, pramice‘ байдужий. Zvláštní pozornost
je věnována jazykovému úzu kozáků a bursáků, který pravděpodobně přispěl k jejich
šíření. Text je uveřejněn na základě strojopisu uloženého v archivu George Y. Shevelova
(–) při Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
Klíčová slova: ukrajinština, etymologie, slovanské jazyky, turkotatarské jazyky, baltské
jazyky, slang.

Slovanské etymologie mají mnoho společného. V jednotlivých slovanských jazy-
cích mají však také zajímavé zvláštnosti a některé specifické problémy, způ-
sobené rozdíly mezi sociálními a politickými dějinami dotyčných slovanských
národů. Tyto rozdíly jsou velmi patrné v češtině a ukrajinštině. První z těchto
jazyků se vyvinul v rámci středoevropského systému, zatímco druhý byl vysta-
ven nejen vlivům ze západu, hlavně češtiny a polštiny, ale i stykům a konfliktům
s původně kočovnými turkotatarskými národy. Mezi šestnáctým a osmnáctým sto-
letím vidíme v ukrajinštině příliv nových slov, hlavně díky dvěma zvláštním sku-
pinám: kozákům a bursákům. Kozáci se naučili hodně od Turkotatarů, pokud se
týče vojenských věcí (válečné taktiky) a sociálního zřízení, a proto si vypůjčili ter-
míny z těchto řečí. Jinak jejich řeč byla, jak je tomu obyčejně v armádách, určitým
slangem, který si však získal určitou úctu a přitažlivost díky vojenským tažením
a vítězstvím kozáků a také díky roli, kterou hráli ve společenském životě národa.
Z těchto důvodů byly také přijaty mnohé význačné rysy tohoto slangu jinými spo-
lečenskými skupinami, počítaje v to i bursáky, intelektuály tohoto období. Ukrajin-
ská literatura osmnáctého století, která vznikla hlavně díky bursákům, používala
tento slang z velké části a přidala k němu mnohé nové výrazy. Když byl v deva-
tenáctém století utvořen jednotný literární jazyk pod vlivem romantismu, tento
slang byl jedinou živou literární tradicí (kromě národopisu). Nový jednotný jazyk
přejal značný počet těchto slangových výrazů, včetně kombinací slov, zkomole-
nin a zvláštního humoru. Je to fascinující, ale obtížný úkol pro etymologa rozluštit
nánosy těchto „slovních říček“, jejichž původní vztah, motivace, a odstíny byly už
dávno zapomenuty. (Podrobnější informace v [, s. ]).
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Několik etymologických návrhů o některých ukrajinských slovech, nejistých
a pokusných, je obsaženo v tomto článku nejen kvůli nim samým, ale také aby
osvětlily tyto aspekty ukrajinské etymologie. Zdá se, že toto je vhodná příležitost
předložit je profesoru Kopečnému, který pracoval tolik a tak úspěšně v oboru
české a všeobecné slovanské etymologie.

Základní inspirací k těmto poznámkám bylo vydání prvních svazků etymolo-
gického slovníku ukrajinštiny od J. Rudnycʼkého []. Je to pionýrské dílo v oboru
ukrajinské etymologie a je to ovšem jen začátek. Jeho řešení jsou často problema-
tická anebo přímo nepřijatelná, ale přesto tento slovník obsahuje bohatá data a je
dobrým základem pro diskusi.

. Babratysja ‚válet se v blátě, umazat se‘, také dial. záp. ukr. babraty ‚uma-
zat‘. Podle Rudnycʼkého „z PS *babrati (téhož významu), – dvojitá interj. br!…:
*ba-bra-ti ‚znechutit se nad pošpiněním‘ → ‚pošpiniti‘“ [, s. ]. Toto je nepři-
jatelné z hlediska sémantického a nemožné foneticky. V ukrajinštině psl. dvojité
*br-br-(ati) by dalo +borbraty, a následkem disimilace polohlásek v .–. století
by mělo být +bolbraty nebo +borblaty (č. brblati lze odvodit z takového psl. tvaru
podobným způsobem; s. bȑbljati ‚mumlati’ nepatří sem, ačkoliv Brückner je sem
zařadil [, s. ]). Z hlediska zeměpisného je toto slovo typicky česko-polsko-

-ukrajinské, také slovenské. Jeho praslovanský původ je spíše nejasný. Ve většině
případů taková slova jsou českého původu a rozšířila se na východ (babraty, bez
zvratného se, lemkovské, popsané Hrinčenkem [, s. ], je pravděpodobně ze
slovenštiny), ale to je typické především pro „Kulturwörter“; český původ by nevy-
světlil začáteční ba-. Původ slova je tedy spíše polský. Pravá polská varianta se
zdá být paprać [, s. ]: ) *pur-pr-(ati) → ) *parpr-(ati), a disimilací, ) paprać.
Toto slovo (bez zdvojení) se vyskytuje ve slovanských řečech mimo osu Praha–
–Krakov–Kyjev: s. pŕpa ‚kozí trus‘, pŕpor ‚tření ryb‘, mak. prpela ‚válet se v prachu‘
(srovnej také lit. pur̃pti ‚otéci‘, lot. pur̃pul,i ‚nosní sliznice‘ [, s. ]). Vzdálená
příbuznost, jen pokud se kořene týká a na jiném stupni ablautu a s odlišným pří-
znakem, existuje v jiných slovanských i neslovanských jazycích [viz , s. ].

Toto slovo je nejen původem citoslovce, ale také časem „interjekcionované“
tím, že zdvojilo kořen, a tím, že změnilo oboje neznělé p- procesem, který je opak
toho, co Holub a Kopečný nazyvají neutralizací [, s. ].

. Bahlají a . bahnúty ‚toužiti po něčem‘. První slovo se používá ve frázi
napály bahlají ‚zlenošil‘, srov. bělr. bahláj ‚lenoch; rouhač‘ [, s. v.]. R. dial. bahláj
[-γ-] ‚nemotora, povaleč‘ [, s. ] se vyskytuje jen kolem Kurska a na Doně a bez-
pochyby je vypůjčené z ukrajinštiny. Podle Rudnycʼkého toto slovo je „nejasného
původu, snad příbuzné s vybahlyvyj“ [, s. ]. Tato domněnka nemůže být odů-

 Zkratky jsou používané stejným způsobem jako u J. Holuba a F. Kopečného [, s. –]. Dodatečně:
blr. – běloruština, dial. – dialektický, kir. – kirgizština, mak. – makedonština, turkm. – turkmen-
ština.

 Srov. ukr. halaburda ‚nepořádek, nesnáze‘ ← p. hałaburda ~ haraburda ← č. haraburdí ; ukr. sriblo
‚stříbro‘ ← sreb(ь)ro; ukr. lycar ← rycerz ‚kníže, rytíř‘, etc.
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vodněná sémanticky a je také nepřípustná z hlediska zeměpisného: vybáhlyvyj
‚rozmarný‘ a také jiná slova s kořenem bah- (např. bahnuty ‚dychtiti‘) se vysky-
tují jen ve východočeských dialektech (moravsko-slováckých, hanáckých [srov.
, s. ]), východopolských dial. (okolí Łomży [srov. , s. ] a zvláště v ukra-
jinských dialektech, především západoukrajinských (Hrinčenko: Podolí [, s. ]).
Machek [, s. ] považuje tvary s bah- za novotvary, aby tak dokázal jejich ety-
mologickou souvislost s lit. gobétis ‚býti chtivý‘, ale to je nepravděpodobné vzhle-
dem k velkému počtu slov s tímto kořenem v ukrajinštině. Spíše se to zdá být
jeden z případů, kdy ukrajinština zachovala praslovanský tvar kořene, který zmi-
zel v jiných slovanských řečech (v tomto případě s výjimkou běloruštiny, polštiny
a českých dialektů; srov. Kopečného úvahy o rekonstrukci psl. tvarů z jednoho
slovanského jazyka [, s. ]. Druhá variace tohoto kořene, baz-, se vyskytuje
hojněji: r., v mnohých dialektech od Kurska do Archandělska a od Smolenska do
Kazaně, blr. bažacʼ [, s. v.], p. dial. bażyć się, č. bažiti, ale v každém případě je
nejrozšířenější a nejvíce „živý“ v ukrajinštině. Nejpravděpodobnější etymologie
tohoto kořene byla navržena E. Bernekerem (stněm. bahhan ‚péci‘, etc.) [, s. ].

Pokud se týká výše uvedeného bahlají, veškerá sémantická souvislost s bah-
núty je vyloučená: zeměpisné rozšíření tohoto slova je nápadně odlišné a spíše
naznačuje původ od nějakého „stepního“ slova. Filin je odvozuje z „turkotatar-
ského bağlamak – ‚svjazyvatʼ“ [, s. ]; bližší tvar je tur. bağlí ‚svázaný, zavislý‘.
Srov. sémantickou souvislost podle (kir.) bağlan ‚velký, silný člověk‘ [, s. ],
v Codex Cumanicus baγla ‚svázat, zavázat‘ a baχtli ‚šťastný, blažený‘ [, s. –].
Mohl by tedy nečekaný význam běloruského slova ‚rouhač‘ být odvozen od bağli
‚věrný, oddaný, zaslíbený‘, jak je to doloženo v turečtině: zbožný mohamedán, tj.
rouhač vzhledem ke křesťanství?

. Bajda1 ‚hýřil, zaháleč, povaleč‘; bajdyky byty ‚zahálet, nic nedělat‘, bajdur
‚světák‘. Podle Rudnycʼkého je toto slovo „z ba-j-, viz bajaty, s příponami -ьda,
-ikъ, -urъ“ [, s. ]. Sadnik a Aitzetmüller souhlasí [, s. ]. Je velmi těžké
přijmout toto vysvětlení z důvodů historických, sémantickych a odvozovacích.
V tomto významu se toto slovo vyskytuje především v ukrajinštině. Běloruština
má bájdy bicʼ, ruské dialekty bájdy-bitʼ, bájdatʼ podle Dala [, s. ; srov. také
, s. ]. Jihoruské nebo běloruské dialekty, zvláště z okolí Kurska, si vypůjčují
z ukrajinštiny. Soudě podle lidové písně o popravě Dm. Vyšnevecʼkého, vůdce
kozáků, v Istanbulu roku , toto slovo existovalo v ukrajinštině v . nebo
. století. Vyšnevecʼkyj, ztělesnění kozáckého ideálu bezstarostného a mrhavého
vojenského hrdiny, se objevuje v této písni pod přezdívkou Bajda ‚kamarád; odváž-
livec‘ [, s. –]. V té době slovo baj(aty) jako termín pro ‚mluviti‘ bylo již
vymřelé v ukrajinštině, kromě odvozeného substantiva bájka ‚povídka‘, později
‚vymyšlená historka, lež‘. Byla to v podstatě stejná situace jako v . století, jak
nám ji popsal Hrinčenko: bajaty ‚mluvit‘ se vyskytuje jen v nejzápadnějších ukra-
jinských dialektech, zatímco ve střední ukrajinštině se vyskytuje jen v několika
frázích (bajaty bajky) a znamená ‚vyprávění o něčem neskutečném‘ [, s. ].
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Pokud se tento kořen používal v . a . století, bylo to jen v derogativním slova
smyslu (viz bajka a bajaty v Tymčenkově slovníku [, s. –, ]), zatímco
bajda/Bajda jasně oceňuje kladně kozáckou statečnost a kamarádství. Tato dvě
slova jsou odlišná i z hlediska sociálního: bajaty, pokud se užívalo, bylo spisovné,
zatímco bajda byl slangový výraz.

Sémanticky lze těžko vysvětlit přechod od významu ‚plané mluvení‘ k ‚hýřil‘.
Na konec musíme podotknouti, že přípona -d- (nebo -ьd-) se obyčejně nepoužívá
v osobních jménech, ale spíše v abstraktních pojmech: např. r. pravda, vražda, etc.
[srov. , s. ]; odtud také p. bajda ‚bombastická řeč, humbuk‘, které jen zdán-
livě souvisí s ukr. bajda. V českých tvarech typu Janda, obejda, Anda [, s. ] se
sotva jedná o původní příponu, ale spíše o morfologickou součástku zkomolených
kořenů, jako obe-jd-a → obej-d-a, typický zjev ve slangu a slangových neologis-
mech [viz , s. ]. Ale i v těchto případech se obyčejně používá v souvislosti
s jmennými a ne slovesnými kmeny, např. r. dýlda ‚veliký, neohrabaný člověk‘
od dyl ‚poleno‘.

Ukr. bajda ve výše uvedeném slova smyslu jasně patří do kozáckého slov-
níku, a pokud chceme najít jeho kořen, musíme jej hledat mezi typickými pra-
meny tohoto slovníku. Turkotatarské jazyky byly jedním z nejtypičtějších doda-
vatelů nových slov. Jeden takový možný doklad je základní slovo pro ukr. bajda,
totíž payda ‚užitek, prospěch, zájem‘ a odtud odvozené paydas ‚účastník‘ [,
s. –], skryté za znělým b- v ukrajinštině. Sémantický vývoj dobře sou-
hlasí s kozáckou společenskou organizací a mentalitou: ‚účastník‘ (při loupení)
→ ‚kamarád‘ → ‚dobrý, ideální kozák‘, a je do určité míry totožný s vývojem
českého slova tovaryš : „přejetí k tur. tovar ‚zboží‘… Vl. ‚spoluvýrobce, spoluděl-
ník‘“ [, s. ]. Žadné slovo nemá tak zajímavou historii jako bájda v ukrajinštině,
ale některé evropské národy si vypůjčily jiná slova z téhož kořene: s. dial. pàjdāš
‚kamarád‘ [viz také , s. ], maď. pajtas, případně i mak. pajduška, bulh. pajd-
úška ‚divoký tanec v kole‘ (u S. Mladenova odvozenina z pa- ‚po‘ + ida ‚chodit‘,
která neuspokojila jeho samého, a proto ji ukončil otazníkem [, s. ]).

Problém změny neznělého p- ve znělé b- zůstává nerozřešený. Stalo se to už
v některém turkotatarském jazyce nebo dialektu? Srov. např. kořen slova bay
‚bohatý‘: payĩ ~ bayĩ [, s. , ]. Ale nevím o žádných slovech odvozených
z payda, která začínají na b-. Méně pravděpodobná je změna neznělých počáteč-
ních souhlásek ve znělé před samohláskou v ukrajinských dialektech po vypůj-
čení slov odjinud, ale přesto se takové příklady vyskytují. Hrabec poukazuje na
slova na území Huculska v tomto směru, např. Domacz ← Tomasz, basʼkunnyj ←
paskudnyj, etc. [, s. ]. Srov. paralelní tvary gylá ~ kylá, gáva ~ káv(k)a, etc. [,
s. ]. Ale bohužel naše znalost, pokud se týče rozsahu, podmínek a chronologie
těchto změn, téměř neexistuje. Nevyskytují se hojně, ale my se musíme omezit
jen na poznámku, že je nesmíme vyloučit z úvah.

 O pojmu „Argot-Suffix“ a -n- jako jedné z těchto přípon viz [, s. –, ].
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Tato navržená etymologie má však, kromě problému změny neznělých sou-
hlásek ve znělé, další slabé stránky. Spíše bychom očekávali tvary, které končí
na -s (jako v tur. paydas) a s koncovým přízvukem. Folkloristé všeobecně předpo-
kládají souvislost mezi slovem bajda v lidové písni a (kozákem) D. Vyšnevecʼkým;
ale bylo to někdy bezpochyby dokázáno?

I jiné možnosti si zaslouží naši pozornost. Menges poukazuje na tur. bajy-
džy (sic) ‚kouzelník‘ [, s. ]. Z hlediska sémantického toto výborně souhlasí
s typem Bajdy, vzdorného kozáka, který byl pověšen v Istanbulu za žebro
a zatímco umíral během dvou dní, zastřelil v této pozici „cara“, „carycju“ a jejich
dceru [, s. ]. Kozáci ze Záporoží byli často považováni za kouzelníky kvůli
jejich vojenským akcím [srov. , s. – (s. v. báj)].

Můžeme uvažovat ještě o jiném možném zdroji: neměli bychom podceňovat
silnou roli běloruštiny, kterou hrála ve střední ukrajinštině všeobecně, obzvlášť
v kozáckém „argotu“. Nedávno jsem poukázal na to, jak rodinná jména končící na
-kevyč (typu Petkevyč) vznikla v Bělorusi a stěhovala se na jih podél Dněpru [,
s. ]. Dávno předtím O. Kurylo dokázala rozšíření ojedinělých tvarů s akáním
(typu bahatyj) z běloruštiny do ukrajinštiny až k tehdejší polsko-litevské hranici
v území etnograficky ukrajinském []. Tato běloruská tendence dala vznik někte-
rým vypůjčeným slovům z litevštiny (viz nedávný přehled našich znalostí o tomto
problému od A. Nepokupného []).

Měli bychom zjistit, zdali bájda nepochází z lit. baĩdas ‚bubák, strašák‘ ~ baĩda
‚strach’ se stejným kořenem jako slovanské (č.) běs [, s. ]. Z hlediska fone-
tického, sémantického a přízvukového je tato souvislost téměř ideální (změna
významu slova ‚čert‘ na ‚čertův chlapík‘ je běžná, viz anglické ‚devil‘ → ‚darede-
vil‘). Jediná věc, která nám chybí, je zeměpisná souvislost, nejsou mi známa žádná
jiná slova v běloruštině v tomto smyslu kromě výrazu bájdy bicʼ. Víme však málo
o slovníku střední běloruštiny.

. Bájda2 ‚dřevěná bárka, pramice‘ nelze spojit s předcházejícím slovem. Liší
se nejen smyslem, ale i z hlediska zeměpisného a sociálního. V tomto tvaru je
doloženo v běloruštině [, s. v.], a před r.  v ukrajinské kronice Samovidce
(Tymčenko cituje „… pod Kijevom most na bajdax urobleno šyrokyj“ a překládá
bajda jako ‚pilota, kůl‘ [, s. ]). Pravděpodobnější je, že kronika se zde zmiňuje
o dočasném pontonovém mostě, a jestliže tento dohad je správný, pak bajda zde
znamená jako jinde ‚bárka‘.

Toto slovo se vyskytuje častěji ve tvaru bajdak, jak je doloženo už v r.  ve
Pskovské kronice [, s. ], v běloruštině, ve střední ukrajinštině (. a . století)

 Rodinné jméno Bajdebúra [, s. ] se musí odlišovat od bajda turkotatarského původu (ledaže
by bajda bylo utvořeno z Bajdebura, což není pravděpodobné). Morfologická struktura Bajdebury
nemůže být ani slovanská, ani turkotatarská, ale může být původem z německé složeniny, zřejmě
velmi zkomolené, jako na př. v ukr. dial. barabolja, mandebúrka ‚brambor‘ ← Brandenburg. Na
druhé straně, v případě, že bajda je litevského původu, jedná se zde o spojitost mezi těmito dvěma
slovy.
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a v moderní ukrajinštině. Šanského návrh [, s. ], aby se odvozovalo bajda
‚člun‘ od tureckého badya (бадья) ‚dřevěná nebo skleněná nádoba‘ metatezí dj
je lákavý, ale ne bez potíží z hlediska fonetického, sémantického a zeměpisného.
Následkem takové metateze bychom spíše očekávali palatalizované d: +bajdʼa. Já
bych se spíše klonil k názoru, že j bylo ztraceno (stejným způsobem jako ve slo-
vech typu sčastьje → ukr. ščastʼa), a potom bych předpokládal palatalizaci dʼ vsu-
nutím j před něj a současnou dispalatalizací dʼ : badya → *badʼa → bajda, jako
ve střední polštině bajtko ← batʼko [, s. –] nebo blr. dial. (Hluský rajon,
Mohylevská oblast) bajč ← bac [, s. ]. V typických případech se však tyto
změny dějí před souhláskami.

Je možné lépe doložit sémanticky vývoj typu ‚člun‘ → ‚nádoba‘, než obrá-
ceně. Tento by byl spíše spojen s pejorativním odstínem významu, a to úplně
postrádáme u typu bajda ~ bajdak.

Z hlediska zeměpisného je nemožné připustit dva totožné a vzájemně nezá-
vislé vývoje fonetické a sémantické v ukrajinštině a ruštině. Jedná se tedy o ukra-
jinskou výpůjčku v ruštině, která se rozšířila podél Dněpru na sever a na východ,
anebo o ruské slovo v ukrajinštině? Velmi omezené užívání bad(d)ja v ukrajin-
štině odporuje první tezi [srov. , s. ]. Druhá možnost předpokládá vypůjčení
ruských slov do ukrajinštiny na začátku . století, a to odporuje dějinným sou-
vislostem.

Kdyby tyto těžkosti už byly vyřešené, Šanského etymologické vysvětlení by
nás vysvobodilo, pokud se týče původu slova bajda ~ bajdak ‚člun‘: doposud
všichni souhlasí, že toto slovo je orientálního (turkotatarského) původu, až na
to, že nemůžeme najít žádný turkotatarský pravzor [např., , s. ; , s. ].

. Bajdúžyj ‚lhostejný, nonchalant‘ je vysvětleno frází Vasmerem (z ukr.,
p. baj dužo ‚rede viel‘, ‚mluv hodně‘ [, s. ]) a Rudnycʼkým (z ukr. ba + j +
duže ‚tak hodně dobře‘ [, s. ]). Oba návrhy se zdají být spíše lidovou etymolo-
gií. Náhlé objevení tohoto slova je záhadné. Podle Tymčenka se nevyskytuje ve
střední ukrajinštině, tj. až do konce . století. Ale potom se náhle vyskytuje hojně:
můžeme je nalézt prakticky ve všech ukrajinských slovnících z té doby (podává
je např. Pavlovsʼkyj: bajdúže [, s. ]; také Bilecʼkyj-Nosenko ve svém slovníku,
dokončeném v roce , vydaném v Kyjevě v roce : bájduž ~ bajdužé [,
s. ]); Kotljarevsʼkyj použil toto slovo čtyřikrát ve své Aeneidě, jak je zazname-
náno v indexu slov, sestaveném V. Vaščenkem, F. Medveďevem a P. Petrovou [,
s. ].

 Tak je tomu v případě tureckého slova s,ayka ‚člun‘ → ukr. čájka, téhož významu, vs. r. šajka ‚malý
škopek‘. – Prof. O. Pritsak mě upozornil na etymologii, navrženou N. Dmitrievem [, s. ], ale
také spíše nejistou: [bajdak ‚člun‘ ← turkm. bajdaq ‚vlajka‘, všeobecně turkotat. bajraq ‚prapor,
vlajka (na lodi)‘. – Můj dodatek, S. V.]. Používám této příležitosti, abych mu poděkoval, že četl
tento článek a upozornil mě na některé chyby v údajích turkotatarských.

 To znamená prakticky – z polštiny. V ukrajinštině dúže znamená ‚velmi‘, ne ‚hodně‘.
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Podle údajů Hrinčenkových se toto slovo vyskytuje typicky (z hlediska země-
pisného) v okolí Poltavy, Kyjeva a Černihova [, s. –] a je neznámé v západní
ukrajinštině (která používá obojátnyj podle p. vzoru obojętny). Na tomto území je
možný vliv „kozáckých a bursáckých“ slangů; náhlé vynoření tohoto slova ke
konci . století v literatuře a ve slovnících také poukazuje na tento zdroj: slovo
doposud „nespisovné“ v literatuře se náhle úspěšně rozšířilo.

Velmi málo je nám známo o slangu . století. To, co víme, spíše naznačuje
smělé sémantické změny, podivnou lidovou etymologii, ale jasně ne ve slovech
vytvořených z frází. Stálo by za to zjistit, zdali bajdúžyj není lidově etymolo-
gická zkomolenina nějakého turkismu. Mohla by zde být souvislost z bájda1?
Ideální kozáci byli přece známí jako „tough guys“ a ti mají být nonšalantní
a vzdorní, pokud se týká nebezpečí a nepřátel. Bylo by příliš odvážné navrhnout
možnou souvislost s tur. slovem bağdas ‚sedět se zkříženýma nohama‘, což je
typická pozice kozáka, který opovrhuje bohatstvím a rozkošemi života, tak jak
to bylo znázorněno na mnoha populárních obrazech „Kozáka Mamaje“? Dejme
tomu, že bağdas se smísilo s bajda, a potom prostřednictvím lidové etymolo-
gie byl k tomu přidán místní kořen duž-: bajduž? Anebo, v souvislosti s bajda,
můžeme předpokládat, že pochází z bayici, tak jak to předpokládá výše uve-
dená Mengesova teorie? Je to jen věc náhody, že toto slovo se objevuje ve svém
raném tvaru jako bajdúž (viz výše uvedené) anebo jako příslovce bajduže, které
má neustálený přízvuk (Kotljarevsʼkyj je zaznamenává dvakrát jako bájduže
a dvakrát jako bajdužé, Ševčenko také kolísá, [viz , s. ]. Zdá se, že adjekti-
vum bylo odvozené z příslovce, a to později, a proto nacházíme paralelní tvary
bajdúžnyj (H. Barvinok) a bajdúžlyvyj (H. Barvinok, Marko Vovčok) [, s. ].
Bajduž je nejbližší tvar k *bajdas a sotva se dá předpokládat, že bylo odvozené
z fráze.

Na správnosti této etymologie nemůžeme trvat: je založená na dohadech
a mnohé hypotetické spojující články nám chybí v dokladech; kromě toho, frá-
zová etymologie nemůže být ihned zavržena. Toto je jen pozvání k dalšímu zkou-
mání.

Toto hodnocení se dá aplikovat v menším měřítku na všechny etymologie,
o kterých jsme se zmínili v tomto článku. Žádná z nich není definitivní. Je dobře
známo, že spolehlivost etymologie se dokazuje zjištěním co největšího počtu vývo-
jových paralel. Slova, která jsme tu diskutovali, by mohla být spíše definovaná
jako individuální, libovolné výtvory. Z tohoto stanoviska hraničí s literárními
projevy jako přísloví, hádanky, rýmované fráze, a proto se nedají z velké části
generalizovat. Tyto etymologie nemohou nebýt unikátní, alespoň pokud se týče
našeho přítomného stavu výzkumu, protože postup, jak byla tato slova vytvořena,
byl anebo se zdá být unikátní.

Cílem této úvahy bylo spíše shrnout jiné možnosti a uvažovat o jiných
možnostech. Doufejme, že když víc ukrajinských slov tohoto typu bude analy-
zováno tímto způsobem, vynoří se určité možnosti generalizování v souhlasu
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se zvláštnostmi ukrajinské etymologie, tak jak jsou popsány na začátku tohoto
článku.

Columbia University
V březnu 

P. S. Autor používá této příležitosti, aby poděkoval Mrs. Beatrice M. Noscové
za pomoc při přípravě českého textu tohoto článku.
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From the Domain of Ukrainian Etymology
George Y. Shevelov
e article offers some remarks on the etymology of the Ukrainian words бабратися,
баглаї, багнути, байда ‘rake, sluggard’, байда ‘dugout’, байдужий. Special aention is
given to the cossacks’ and students’ language usage, probably instrumental in their spread-
ing. e publication is based on a typescript kept in George Y. Shevelov’s (–)
archive at Columbia University (New York).
Key words: Ukrainian, etymology, Slavonic languages, Turkic languages, Baltic languages,
slang.

Из области украинской этимологии
Юрий Шевелёв
В статье предложены замечания отосительно этимологии украинских слов бабра-
тися, баглаї, багнути, байда ‚повеса, лентяй‘, байда ‚долблёнка‘, байдужий. Осо-
бенное внимание уделено языковому узусу казаков и бурсаков как вероятному
инструменту их распространения. Текст публикуется по машинописи, хранящейся
в архиве Юрия Шевелёва (–) при Колумбийском университете (Нью-Йорк).
Ключевые слова: украинский язык, этимология, славянские языки, тюркские
языки, балтийские языки, арго.
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Slovanské názvy měsíců
motivované klimatiými změnami

Klimatické změny jsou motivací slovanských názvů měsíců častěji v chladných obdobích
roku. Je to patrné z počtu jmen odvozených od slovanského zima nebo od slovanských
názvů symptomů zimy (led, mráz, chladno apod.).
Klíčová slova: slovanské jazyky, názvy měsíců, etymologie.

Nejstarší pojmenování měsíců ve slovanských jazycích je přejato z latiny. Důka-
zem jsou názvy v nejstarším slovanském jazyce, staroslověnštině (stsl. èàí¹àðíí,
fåâð¹àðèè, ìàðúòú, àïðèëü; ìàè; èþíèè, èþëèè, àâúã¹ñòú, ñåïò    �áðú, îêòîáðú,
íîªáðú, äåê    �áðèè). V některých slovanských jazycích pojmenování měsíců pře-
jaté z latiny zůstalo (b., mk., srb., sln., slk., luž., r.), jinde se udrželo častěji ve
starších formách jazyka (stč. mařec, stp. januar(yjus), februaryjus, apryl(is), juni-
jus, julijus, julijusz, a(u)gustus, september, oktober, nowember, december), ve spisov-
ném jazyce jen ojediněle (p.marzec, maj, č. (poet.) máj, br. май).

Tento příspěvek se bude zabývat motivací názvů měsíců klimatickými změ-
nami, počasím. Měsíce se řadí podle dnes uznávané klasifikace do čtyř ročních
období – jara, léta, podzimu a zimy. Také u slovanských názvů některých ročních
období se objevuje motivace počasím, o které si je dobře říci alespoň několik slov.

JARO

Nejčastější sémantickou motivací pro slovanské pojmenování jara je vegetační
cyklus (jaro < ie. *ie̯/ōro „doba nástupu vegetace; mladý“; vesna < ie. *u̯esṅ̄- „počá-
tek vegetace, jaro“). Motivace klimatickými změnami, počasím, chybí sice u slo-
vanských i u indoevropských názvů jara, vyskytuje se však u názvů předjaří,
období předcházejícího jaru. Tyto názvy časného jara, motivované chladným před-
jarním počasím, jsou odvozeny od subst. zima a vyskytují se v polštině, kašubštině
a v ukrajinských dialektech – p. dial. pozimek, pozymk [: , s. ], spozimie,
spozim [: , s. ], spozimek [: , s. ], kaš. demin. zymk/zimk, nåzimk,
předzimk, pozimk, spozimk [: , s. n, : ], ukr. dial. взимки, відзимки,
недозимки [: , s. n], vše „období po zimě, předjaří“.

U slovanských názvů jarních měsíců – března, dubna a května – se sice moti-
vace změnami počasí objevuje, ale není častá.
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Březen

je podle klimatických změn pojmenováván málokdy. Motivací je v tomto případě
suché, větrné a proměnlivé počasí: ukr. dial. сухий [, s. ], sln. sušec, sušnik
[: , s. ], sch. sušac [:, s. ], chorv. dial. sušek [, s. ]. Všechny
názvy jsou odvozeny od psl. všesl. adj. suchъ (< ie. *sauso- „suchý, vyprahlý“,
v. např. , s. , , s. n, : , s. ).

Sch. ožujak [: , s. ], sch. dial. lažujak ‚březen‘ [, s. ] souvisí se
sch. slovesem làgati, dial. làžati (< psl. *lъgati < ie. *leugh- „lhát“ [: , s. ])
a znamená měsíc „lživého“, nestálého, proměnlivého počasí.

Sln. st. vetrník [, s. ] je odvozeno od sln. vệter (< psl. *větrъ „vítr“ < ie.
*wē- „foukat, vát“ [, s. ; , s. ; , s. ]).

Duben

Také jména pro duben jsou počasím motivována jen výjimečně.
Sln. st. deževni mesec „duben“ [, s. ] byl pojmenován pro časté dubnové

deště (sln. deževni < sln. dèž „déšť“ < sl. *dъždžь < ie. *dus- „zlý, špatný“ + *diu̯/die̯u-
„den; nebe“ [, s. , : , s. , , s. ]).

Květen

nemá ve slovanských jazycích žádný název motivovaný klimatickými změnami.
Více než počasí patrně ovlivnila vznik názvu rozkvétající příroda.

Stejně jako u jarních, ani u letních měsíců není motivace počasím častá.

LÉTO

Všeslovanský název pro letní období (< psl. lěto < ie. *Hl ˘̄eto- „polovina“), je často
motivován představou změny přírodních cyklů (lěto „mírné roční období ve srov-
nání se zimou“). Podle novějších výkladů jde o sémantický kalk starších názvů
pro léto od ie. *semH - (např. něm. Sommer), který nahradil nedoložený původní
výraz pro teplé roční období [, s. –, týž i : , s. –]. – Stejně jako
u jara, chybí také u slovanského názvu léta motivace počasím.

Červen

má pouze jeden název motivovaný klimatickými změnami. Hl. smažnik, dl. smaž-
ski vychází z horkého červnového počasí. Název je derivátem sloves s významem

„pálit, smažit, sušit“ – hl. smažić, dl. smažyś nebo luž. subst. smaha, smaga [,
s. ].
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Červenec

má také pouze jeden název motivovaný počasím. Je to hl. pražnik, který souvisí
s horkým letním počasím a připomíná tak lužickosrbský název června smažnik.
Pražnik je z psl. a všesl. pražiti „pálit, sálat, být vydán žáru“ (< ie. onom. *spherhg-

„pukat“ [, s. ; , s. ; , s. ]).
Srpen stejně jako květen nemá žádný slovanský název motivovaný klimatic-

kými změnami.

PODZIM

Z názvů pro toto roční období je patrné, že Slované vnímali podzim především
jako dobu sklizně. Nejčastější označení je stsl. jesenь (< psl. *esenь/*osenь < ie. *
es-en-/*os-en- „sklizeň; období sklizně“ [, s. ]).

Motivace změnami počasí u podzimu, ročního období před zimou, je poměrně
častá. Projevuje se také v názvu podzimu, ročního období před zimou – č. slk. pod-
zim, ale také b. подзима, sch. podzimak, luž. nazyma, dl. nazymje, sln. predzima,
predzimček, vše „podzim“. Jde především o názvy odvozené od subst. zima.

Doba mezi podzimem a zimou se nejčastěji vyjadřuje buď přidáváním pří-
vlastků k základnímu pojmenování, srov. např. č. pozdní podzim či p. późna jesień,
nebo prefixů: sch. podzimak, sln. podzíma, p. dial. przedzimie, podzimek, zazimek

„pozdní podzim“ [, s. , ].

Září, říjen

První dva podzimní měsíce nemají názvy motivované počasím, ojedinělý je plb.
název preńə zaim̯ə mond „září“ [: , s. ]. Pro Slovany byla sklizeň úrody
prvořadá, názvy motivované sklizňovými pracemi jsou nejčastější. Svou roli
mohlo sehrát také tabu: připomínat v názvu měsíců počasí by možná mohlo v před-
stavách starých Slovanů ohrozit sklizeň.

Teprve v názvech pro poslední podzimní měsíc se objevuje motivace počasím.

Listopad

Mezi slovanskými jmény pro poslední podzimní měsíc listopad najdeme názvy
motivované studeným počasím. Jsou to luž. nazymnik [, s. ; , s. ], plb.
zaim̯ǝ-mond [:, s. ], deriváty od zima (< psl. zima < ie. *ĝh(i)ĭōm- < ie.
*ĝhei-/*ĝhi- [, s. ]) a sln. studen, sch. studeni, slk. st. studeň (< psl. stud- <
ie. *steud- „chladnout“ [, s. , , s. ]).





Pavla Valčáková

ZIMA

Zima je jednoznačně pojmenováním klimatických změn, ochlazení, chladného
počasí a jeho projevů. Názvy tohoto ročního období jsou ve všech slovanských
a téměř ve všech indoevropských jazycích odvozeny od téhož indoevropského
kořene *g̑heimen- ‚zima‘ (< ie. *ĝhei-/*ĝhi- „zima, sníh“ [, s. ]; odtud psl. stsl.
a všesl. zima a další ie. názvy, o nichž podrobně v. , s. –).

Jednotná motivace naznačuje, že pro lidstvo na evropském a asijském konti-
nentu bylo v tomto obtížném ročním období prvořadé počasí.

Prosinec

Slovanské názvy prosince jsou ukr., r. dial. студень [: , s. ], ukr. dial.
студинець [, s. , ] < psl. stud- < ie. *steud- „chladnout“ [: , s. n];

sln. st. ranozimen [, s. ; < zima, v. výše];
br. снежань (< psl. *sněgъ tv., všesl., < ie. *sneigwh-, původně „to, co se lepí“

[, s. ; , s. ; , s. ; :, s. , ; , s. ]);
sln. srežovec (sln. srȇž „jinovatka“ < psl. *serzь tv. < ie. *kʼer-s-i-̯ó „sivý, šedivý“

[, s. ]).
Všechny slovanské názvy měsíce prosince jsou motivovány atmosférickými

úkazy – chladným, studeným počasím a jevy, které je provázejí (sníh, jinovatka).

Leden

Studené počasí je na prvním místě jako motiv názvu měsíce také pro leden:
č. leden, stp. ledzień, sln. st. lednik; dl. wezymski, sln. dial. sredozimen; sln. st. snež-
nik; br. студзень, ukr. dial. люти (ukr. люти „třeskutý mráz“) aj.

Č. leden, stp. ledzień [, s. ], sln. st. lednik [: , s. ] jsou deriváty všesl.
substantiva led (< psl. *ledъ [, s. ; :, s. ; , s. ]). Další indoevropské
souvislosti jsou velmi nejisté [:, s. ].

Jedním z mnoha slovinských názvů prvního měsíce je sln. st. snežník [,
s. ]; etym. v. br. снежань „prosinec“).

Br. студзень [:, s. ]; etym. v. též r. dial. студень „prosinec“).
Ukr. dial. лютий (< psl. *ljutъ „krutý“ < ie. *lēut-/*lūt- „vztekat se, zuřit“; [,

s. ; , s. ; , s. ] – o krutém mrazu).
Slk. st. veľký sečeň; ukr. січень, dial. січень перший [, s. ], br. dial.

сечань [:, s. ], str. сечень (: : ), chorv. sičanj [, s. ], b. st., mk.
st. голям сечко [, s. ]. Z psl. *sěkti < ie. *sek- „řezat, štípat, sekat“ [, s. ,
; : , s. ; , s. ].

Chápe se většinou jako „měsíc, v němž se štípá dříví“ (srov. něm. lid. Holzmo-
nat ‚leden‘), mohlo by však být vyloženo jako „měsíc štiplavého mrazu“.
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Srb. dial. коложег, коложек [, s. ], b. st. колог [: , s. ], mk. st.
коложег [: , s. ].

Jména souvisí s topením, v zimních měsících nepostradatelným. Jedná se
o kalk ř. παλουκοκαύτης, πασσαλκαύτης „březen“ < παλούκι, πάσσαλος „kůl“ + καύ-
της „něco, co hoří“ [:, s. ; : , s. ]. Jsl. koložeg je kompozitum, první část
je z psl. *kolъ „kůl“ (< psl. *kolti „tlouci, bodat“ < ie. *(s)kel- tv. [, s. n a n]).
Druhá část kompozita je z psl. *žegti (< ie. *dhegwh- „hořet“ [, s. , ]). Z jsl.
jazyků je přejato alb. kollozhek „leden“.

Stč. hruden, hrud(e)nec „leden, vkladný měsíc mezi prosincem a lednem“
( : , ).

Motivací staročeského hruden je tvoření hrud země při mrazu (< psl. *grud- <
ie. *ghreu-d- < *ghrēu-/*ghrū- „drolit, drobit apod.“ [, s. n aj.]), „období od
prosince do ledna, kdy země zamrzá a tvoří se hroudy“. Podobné názvy od psl.
*grud- se však objevují i v slovanských názvech jiných měsíců, např. v stsl. grudьnъ
„listopad“ [dále viz : , s. ].

Únor

Názvy motivované studeným počasím najdeme také mezi jmény pro poslední
zimní měsíc únor (sln. st. poznozimec, č. únor, p. luty, br. люты, ukr. лютий,
r. ljutoj).

Název únor se vyskytuje už ve staré češtině; je to pouze české slovo, které
nemá zcela přesvědčivou etymologii. Bývá spojováno s nořit (se) „potápět se do
tekutiny“ (< psl. *nerti, všesl.), ale, jak podotýká Machek [, s. ], muselo by
jít o posunutý význam, protože při tání se „led nenoří do vody, ale vystupuje
z ní“. Za příbuzné je pokládáno lit. nerti „nořit se, unikat“. Příbuzná slova v jiných
indoevropských jazycích jsou sporná [, s. ; , s. ].

Mnohá jména se podobají názvům ledna, protože také velmi často vychá-
zejí z počasí podobného tomu únorovému. Některá z těchto jmen jsou rozlišena
pomocí atributu, přičemž únor se označuje jako „malý“, zatímco leden je nazýván

„velkým“ snad proto, že je delší nežli únor. Jiný přívlastek vyjadřuje pořadí, jedná
se o ukr. dial. січень другий (srov. níže).

Sln. st. poznozimec, doslovně „pozdní zimní měsíc“, je odvozeno od zima
(v. výše).

P. luty, kaš. luti [: , s. ], ukr. лютий [:, s. , ], ukr. dial.
палютий , лютень [:, s. ], br. люты , br. dial. палютый [:, s. , ],
r. dial. лютой [, s. ], – etym. v. лютий „leden“.

Ukr. dial. казидорога, казибрід , казјо [, s. ].
V západoukrajinských dialektech se vyskytuje označení казидорог(а), které

poukazuje opět na nepříznivé únorové počasí, jež ztěžuje cestování.
Jedná se o kompozitum, jehož první část souvisí s ukr. казити (< psl.

*kaziti, které má nejasné indoevropské příbuzenství). Sloveso se běžně vyskytuje
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i v jiných slovanských jazycích, obvykle s významem „kazit, ničit“ [:, s. , ,
s. ].

Druhý komponent pak má původ v psl. *dorga (< *dъrati „drát“ < ie. *der-
„trhat, dřít“ [, s. ]; srov. č. dráha).

Podobný význam má také další kompozitní pojmenování února казибрід,
jehož první komponent je tentýž jako u казидорога. Druhá část souvisí s ukra-
jinským slovesem брести (< psl. *brьsti < *brьdti, *broditi [: , s. , ; ,
s. ]).

Slk. st. malý sečeň, stp. sieczeń [, s. ], ukr. dial. сiченько, сiчненко,
сiшненко, сiчник [: , s. ], ukr. dial. сiчень другий [, s. , ], str. сѣчьнъ
(Srez. : ), sln. dial. séčen, séčenj, sečȃn, sečȃnj [: , s. ], b. dial. séčen, малăк
сéчко [:, s. , ].

Únor, podobně jako leden, je někdy chápán jako „měsíc sekání (dřeva)“, jindy
jako „měsíc štiplavého, sekavého mrazu“. Od ledna může být odlišen derivačním
sufixem nebo pomocí atributu, jako v huculském dialektu ukrajinštiny, kde se
únor nazývá сiчень другий. Nevyskytuje se pouze přívlastek druhý. Slovenština
a bulharština odlišují únor od ledna za pomoci adjektiva malý (b.малăк), snad
proto, že únor je kratší.

R. dial. бокогрей [: , s. ]. Výraz бокогрей ‚únor‘ je v práci Словарь
русских народных говоров vysvětlen jako měsíc, kdy „skot vychází z chléva, aby
si ohřál boky“.

K názvům měsíců motivovaným počasím bych zařadila měsíc s názvem prosi-
nec, který bývá označován jak nejasný, s mnoha etymologiemi.

Prosinec

je pojmenováním dvou zimních měsíců, prosince a ledna. Ve významu „prosinec,
první zimní měsíc“ se vyskytuje jako oficiální pojmenování měsíce pouze v češ-
tině. Další příbuzné názvy s významem „měsíc prosinec“ se v slovanských jazy-
cích vyskytují jako starší, zastaralé, nebo v dialektech: sch. dial. prὸsinac [:,
s. ], sln. st. prosénec [:, s. ], slk. dial., stč. č.prosinec, stč. ojed. prasi-
nec [], stp. prosień [: , s. ], ukr. st. просинец’, dial. просимец’ [:,
s. ].

Jako „leden, druhý zimní měsíc a první měsíc roku“ je prosinec doloženo v bul-
harských dialektech, v dolní lužičtině, ve starší slovinštině a v dialektech, ve staré
polštině a v ukrajinských dialektech: dl. wezymski [, s. ], sln. st. prozimec,
prezimec (, s. ), sln. dial. prosãnec [:, s. ], zimec [, s. ], stp. pro-
siniec [: , s. ], ukr. dial. просынец , просинец’, прозимец’ [, s. ], b. st.
a dial. просинец [: , s. ].

S významem „leden“ se slovo vyskytuje už ve staroslověnských památkách.
Objevuje se mezi glosami, vkládanými mezi novozákonní čtení jako vysvětlení
názvu přejatého z latiny: åíâàðú ðåêîìû ïðîñèíåöú [, s. b , , s. a
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, , s. a ]. Tvar, vepsaný jako poznámka do textu, nedává jistotu o sku-
tečné podobě slova. Stsl. zápisy se značně liší. Za povšimnutí stojí staroslověn-
ské přepisy latinských názvů s mnoha variantami: stsl. èàí¹àðíí, åíâàðú, åí¹àðü,
åíüâàðü; fåâð¹àðíí, fåâðàð'ü, fåðâàð'ü, fåâúðàð'ü, fåyðîàðú, ïåð'âàðü; ìàðúòú,
ìàðòíí, ìàðü÷ü; èþíèè, èþíü, þíü; èþëíí, èþëü, èþëú, è¹ëèè; àâúã¹ñòú, àâãîñòú,
àyã¹ñòú; ñåïò�áð'ü, ñåêò�áð'ü, ñåõò�áðü, ñåìò�áð'ü; îêòîáðü, îêò�áðü, îêòîáðú,
îêòåáðü, îêòåâðü, îêòàâðü; íîªáðü, íîªáðú, íîâåìáðü; äåê�áðü, äåê�áðèè, äåê�áðú,
äåêåáðú, äåêåâðèè, äåêåáðèè.

Existuje řada výkladů tohoto slova. Některé výklady vidí onomaziologické
východisko v atmosférických jevech (malá světlost dne) nebo v jevech astronomic-
kých (prodlužování dnů po zimním slunovratu), jiné výklady staví na kultovních
projevech zimního ročního období (pečení pečiva z prosa, zabíjení prasete):

Nejstarší výklad spojující prosinьcь s prositi [, s. , , s. ], < ie. *prekʼ-/
/*prokʼ- „ptát se, prosit“, [, s.  aj.] je v současnosti vnímán jako málo pravdě-
podobný, protože postrádá přesvědčivou sémantickou motivaci.

Miklošič [, s. n, , s. ] spojuje prosinьcь s prosijati (r. prosijáť „rozzářit
se“ < psl. *sijati „svítit, zářit“ (< ie. *skei-ni- od *skei- „svítit, lesknout se apod.“)
a vysvětluje toto spojení prodlužováním dne po zimním slunovratu (.–. .).

Méně pravděpodobně říká Machek [, s. ], že „prosinec souvisí se siný,
neboť dny jsou šedivé, bledé, polojasné, slunce svítí nejslaběji. Ten vidí motiv
pojmenování v šedivé, siné barvě oblohy. Prosinьcь by byl výsledkem hlásko-
vého zjednodušení subst. *prosinělьcь od l-ového ptc. prosinělъ slovesa siněti/si-
njati „zesinat“ (r. dial. prosinéť „zešednout“). Obloha však začíná sinat, prosinávat,
šednout už v podzimních měsících, především v listopadu, tato barva je častá
i v únoru a ve většině březnových dní.

Další etymologie spojuje prosinec s proso pro význam této obilniny v životě Slo-
vanů, kteří proso využívali také k přípravě obřadního pečiva. Prosinьcь by byl deri-
vát od adj. *prosinъ (< proso + -in-), utvořený sufixem -ьcь [, s. , , s. –],
s podrobným hodnocením dosavadních etymologických výkladů prosinьcь). Bylo
by to dost neobvyklé, poněvadž běžné je přenesení názvu svátku na pojmenování
pečiva (např. č. Vánoce – vánočka, r. Pascha „Velikonoce“ – pascha „ruský tradiční
velikonoční moučník“), ne naopak.

Tvary s počátečním z a s m v dl., sln. a ukr. dial., pokud jsou u těchto výkladů
zmíněny, bývají označeny jako sekundární, vzniklé sekundární adideací se zima.
Přitom řada výše uvedených názvů zimních měsíců souvisí s pojmenováním zimy:
ukr. dial. просимець, прозимець, dl. wezymski, sln. st. prozimec, prezimec,
zimec, dl. zymski, sln. st. ranozimen, luž. nazymnik, sln. zimšček, sln. st. poz-
nozimec.

Další názvy podzimních a zimních měsíců souvisí s projevy zimy: Ukr. dial.
лютий , палютий , лютень, br. люты , dial. палютый , r. dial. лютой , p. luty; br.
студзень, sln. st. snežnik, č. leden, stp. ledzień, sln. st. lednik, sln. srežovec,
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br. снежань, r. dial. студень, b. студен , ukr. dial. студинець, mk. studen, sch.
studeni, slk. st. studeň.

Velký počet názvů měsíců a ročních období souvisejících s pojmenováním
zimy a jejích projevů není náhodný. V minulosti představovala zima mnohem
závažnější problém než dnes. To se promítlo i do sémantické motivace názvů
těchto měsíců, kde je na prvním místě zima a studené zimní počasí.

U výkladu názvu zimního měsíce prosinьcь k této skutečnosti nebylo dosta-
tečně přihlédnuto. Je velmi pravděpodobné, že tvary se -z- a -m- (prozimec apod.),
které byly dosud označovány jako sekundární, vzniklé adideací se zima, jsou pri-
mární.

Forma prosinec mohla vzniknout v důsledku nepravidelných změn hlásek arti-
kulačně blízkých, tedy z–s, m–n, se kterými počítají ve vztahu prosinec – prozi-
mec i dosavadní výklady. Pref. *pro, *pro- (< ie. *pro(H)-) původně znamenal také

„vzdor čemu, skrze, přes“ [, s. n]. Teprve později se pro- sémanticky posu-
nulo k „pro, kvůli“, zatímco místní významy tohoto prefixu převzal rozšířený tvar
prědъ, prězъ [ s. v. pro, , s. n a ]. Prosinьcь mohlo být utvořeno od sub-
stantiva zima nebo od slovesa, srov. např. csl. zimovati „hiemare, přezimovat“ [,
s. ] a prěziměti tv. [, s. ]. Slovesa zimovati, prěziměti jsou uvedena v církev-
něslovanských památkách, nelze však s určitostí tvrdit, že v řeči starých Slovanů
neexistovala už dříve. Jsou slova, která jsou označována jako církevněslovanská,
protože se poprvé objevují v csl. památkách, přesto však jejich význam svědčí
o mnohem starším původu. Tak je tomu např. u prastarého sl. jucha „krev poží-
vaná jako pokrm; pokrm“, které je písemně doloženo až jako církevněslovanské.

V důsledku těchto úvah by mohl být pro-zim-ьcь, pro-sin-ьcь „měsíc přesahu-
jící zimu, procházející skrze zimní období“. Tento význam by odpovídal nejen
tomu, že jde o pojmenování dvou zimních měsíců, prosince a ledna, odpovídal by
i sémantické motivaci většiny slovanských názvů zimních měsíců.
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Slavic Names of the Months Motivated by Climate Change
Pavla Valčáková
Climate change is the motivation of the Slavic names of the months most frequently in
the cold seasons. is is evidenced by the numerous names derived from the Slavic zima
“winter” from the Slavic names of the speeches in the winter (led “ice”,mráz “frost”, chladno
“cold” etc.).
Key words: Slavic languages, names of the month, etymology.

Славянские названия месяцев, мотивированные климатическими изменениями
Павла Валчакова
Изменение климата является мотивацией славянских названий месяцев чаще
в холодное время года. Свидетельство того — значительное количество названий
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месяцев, производных от славянского zima или от названий симптомов зимы (led,
mráz, chladno и т. п.).
Ключевые слова: славянские языки, названия месяцев, этимология.
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Історія розвитку української кінематографічної
термінології

Стаття присвячена дослідженню закономірностей розвитку української терміноло-
гії кінематографа від зародження до сьогодення. Проаналізовано основні етапи ста-
новлення кінематографічної термінології як окремої галузі термінознавства впро-
довж чотирьох історичних періодів.
Ключові слова: кінематографічна термінологія, терміни кінематографа, істори-
чний період.

Формування та розвиток української кінематографічної термінології неро-
зривно пов’язані з історією розвитку i становлення кінематографа в Укра-
їні. Для того, щоб описати процес формування досліджуваної терміноси-
стеми, потрібно прийняти до уваги історію вітчизняного кіномистецтва.
Термінологічна база українського кінематографа напрацьована окремими
дослідниками кіно, визначними постатями, впродовж усієї історії її вивче-
ння. Починаючи з початку ХХ ст. поступово були закладені основи i кон-
цептуальні напрями теорії та історії української науки про кінематограф.
Останнім часом з’являються дослідження, в яких учені вивчають різні аспе-
кти терміносистеми кінематографа. Передусім це праці В. Іващенко, О. Сти-
шова, О. Бабишкіна та ін. Велике значення для систематизації й унормува-
ння кінематографічних термінів має лексикографічна праця В. Миславсько-
го «Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми» (), в якій систе-
матизовано інформацію про жанри, стилі кіно, кіновиробництво та кіно-
техніку. Проте наявні праці лише засвідчують існування термінології кіне-
матографа, але не подають її лінгвістичного опису в процесі розвитку та
становлення. Вивчення професійної мови українського кіно, основних ета-
пів її формування є актуальним як загалом для наукового осмислення
сучасних реалій кіновиробництва, так і для поглиблення знань про при-
роду й особливості функціонування терміносистеми українського кінема-
тографа.

Метою статті є вивчення загальних тенденцій розвитку української
термінології кінематографа на кожному історичному етапі становлення
галузі.
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Українська кінематографічна термінологія увійшла у вжиток безпосере-
дньо з початком історії українського кіно, офіційним стартом якого довгі
роки вважалось  серпня  року — день підписання Леніним декрету
про націоналізацію кіно. Проте фактично історія українського кіномисте-
цтва бере свій початок ще з -х років XIX століття. Загалом вітчизняний
кінематограф історично поділяється на конкретні періоди: ) дореволюцій-
ний; ) «сталінський»; ) період «Відлиги»; ) новітній (сучасне українське
кіно).

Найвагоміший внесок у розвиток українського кіно зробили діячі пер-
шого періоду: Й. А. Тимченко — механік Новоросійського університету
в Одесі, фактично світовий родоначальник кіно. Йосип Тимченко вина-
йшов і сконструював прототип сучасного кінознімального апарату й апа-
рату для кінопроекції. Тоді ж він здійснив першу в світі кінозйомку —
зняв вершників і метальників копій. Із  листопада по  грудня  року
в Одесі демонстрували ці дві стрічки. Саме йому завдячуємо появою таких
перших термінів як етер (повітряний простір, у якому поширюються радіо-
хвилі), кадр (окрема сцена або епізод із кінофільму), камера (внутрішня
частина фотографічного апарата для плівки або пластинки), кінескоп (при-
ймальна електронно-променева трубка, яку застосовують у телевізорах)
[].

Піонери українського кінематографа початку -х років віддавали
перевагу екранізації популярних українських вистав «Наталка Полтавка»,
«Москаль-чарівник», «Наймичка». Тоді ж мала місце спроба створити
фільми на українську історичну тематику, теж на театральній основі («Бог-
дан Хмельницький» за п’єсою Михайла Старицького). А. Федецький — пер-
ший український оператор, у процесі його роботи увійшли у вжиток тер-
міни кіносеанс (час, протягом якого показують фільм), кіноактор (актор,
який знімається в кінофільмах), дубль (повторне знімання епізоду у фільмі),
екран (поверхня з білої тканини, натягнутої на раму, на яку проектуються
фільми, зображення з діапозитивів).

Наступний період в історії українського кіно — «сталінський». У цей
час спостерігається розширення сфери функціонування української мови:
вона стає мовою уряду, армії, суспільних відносин, значно зросла кількість
українських періодичних видань, розширилася диференціація преси за
тематикою та цільовою аудиторією.  року почав діяти Інститут Укра-
їнської Наукової Мови Академії наук, завданням якого було внормування
української наукової та технічної термінології, створення термінологічних
словників. У -х – на початку -х рр. вийшли словники: І. Шелудько, Т. Са-
довський «Словник технiчної термiнологiї (загальний). (Проєкт)» (),
в якому було зафіксовано такі терміни кінематографа як: цейтрафер [,
с. ], анаморфот [, с. ]; І. Шелудько «Словник технiчної термiнологiї.
Електротехнiка. (Проєкт)» (), до складу якого увійшли кінематографі-
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чні терміни біоскоп [, с. ], лінза [, с. ], обтюратор [, с. ]; «Радіо-
словник (українсько-російський)» (), який описав низку кінематографі-
чних термінів, що з’явились на початку ХХ ст., а саме ракурс [, с. ], рекві-
зит [, с. ], кінематографічний текст [, с. ]. Провідною тенденцією
творення термінів кінематографа та інших терміносистем перших десяти-
літь ХХ ст. було орієнтування на творення термінів на національній основі
(далекоприймач (укр.) — телеприемник (рос.) [, с. ], застувач (укр.) —
экран (рос.) [, с. ], пересилання (укр.) — передача (рос.) [, с. ], апара-
тура відтворювальна (укр.) — аппаратура воспроизводящая (рос.) [, с. ], апа-
ратня (укр.) — аппаратная (комната) (рос.) [, с. ].

Із початком Першої світової війни уряд вимагав від кінематографістів
фільмів патріотичного спрямування; головна метою яких було піднімати
армію й населення на боротьбу. У цей період активно розвивається вла-
сне кіноіндустрія, засновано Ялтинську кіностудію, Всеукраїнське фотокі-
ноуправління, якому вдалося реконструювати одеське та ялтинське кіно-
підприємства, а  року створити та ввести в дію київську кінофабрику
(майбутню Київську кіностудію імені Олександра Довженка) — одну з най-
більших на той час у світі. Впродовж другого періоду намагались поєднати
революційну тематику з традиційною мелодрамою й пригодницькими
жанрами («Укразія» П. Чардиніна; «Ягідка кохання» Олександра Довженка).
Особливу роль у становленні українського кіномистецтва відіграли фільми
О. Довженка «Звенигора» (), «Арсенал» (), «Земля» (). Його
творчість піднесла вітчизняний кінематограф до світового рівня. У своїй
автобіографії Олександр Довженко вперше використав кінематографічні
терміни на позначення жанрів кіно, наприклад, поетичне кіно [, с. ], воєн-
ний фільм [, с. ], історична драма [, с. ], пригодницький фільм [, с. ].

Саме на цей період припадає творення та функціонування значної кіль-
кості термінів кіномистецтва, які професійно використовували у своїх стат-
тях автори щомісячного часопису «Кіно», який був заснований у  році,
спочатку виходив у Харкові, а потім — у Києві.

У часописі була представлена інформація про кінематограф як Укра-
їни, так і радянських республік і закордонних країн. Змістовне наповне-
ння видання включало всю специфіку творення кіно: виробництво, про-
кат, сценарії, режисура. Саме на сторінках часопису «Кіно» вперше були
використані такі терміни як: епізод [, с. ], зйомка [, с. ], кіноапарат
[, с. ], кінокартина [, с. ], кінолябораторія [, с. ], кіномеханік [, с. ],
кінооператор [, с. ], кінопересувка [, с. ], кіноп’єса [, с. ], кінопроми-
словість [, с. ], кінострічка [, с. ], кіностудія [, с. ], кінотехніка [,
с. ], кінофабрика [, с. ], кінематограф [, с. ], кінематографіст [, с. ],
монтаж [, с. ], мультиплікація [, с. ], оператор [, с. ], павільйон
[, с. ], плівка [, с. ], сценарій [, с. ], титр [, с. ], тринар [, с. ],
хлопавка [, с. ]. Автори часопису боролися за можливість виходу укра-
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їнського кіно на закордонні ринки та ринки союзних республік, крити-
кували обмежувальні заходи щодо вітчизняного кіно й намагалися обме-
жити формалізм та бюрократизм у ставленні до творчості. Наприкінці -х
рр. журнал сфокусувався на висвітленні проблем зі згортання незалежно-
сті українського кіно. Якість журналу «Кіно» була на високому рівні, про
що свідчить той факт, що його отримувала лондонська бібліотека, акаде-
мічна читальня в Празі, кіночитальня в Берліні. На початку -х років
внаслідок тотального винищення незалежного автентичного українського
кіно припинив свою роботу й журнал «Кіно». Однією з перших книг, де
було висвітлено сторінки історії вітчизняного кінематографа, стала книга
Я. Савченка «Народження українського радянського кіно» ( р.). У своїй
праці автор використовував вперше чимало термінологічної кінематографі-
чної лексики, наприклад кіножанр [, с. ], кіноклуб [, с. ], мутоскоп
[, с. ], культурфільм [, с. ], телекінопроектор [, с. ].

У часи політичної «відлиги» другої половини -х – поч. -х рр.
стрімко зростає українська кінопродукція. З’являються фільми, які досі
користуються великим глядацьким успіхом: «Весна на Зарічній вулиці»
(, режисери Марлен Хуцієв і Фелікс Міронер), «Жага» (, Євген
Ташков), «Іванна» (, Віктор Івченко), «Сон» (, Володимир Дени-
сенко), «За двома зайцями» (, режисер Віктор Іванов).

Разом із процесом виробництва нових фільмів розвивається та вхо-
дить у вжиток нова кінематографічна термінологія. Наприкінці -х років
з’являються три книги нарисів «Українське радянське кіно» видавництва
АН УРСР. Її автори І. Корнієнко, А. Жукова, Г. Журов, А. Роміцин описують
системну картину українського кіно від пореволюційних років до повоєн-
них, при цьому у своїх працях послуговуються професійними термінами,
наприклад: абстрактний фільм [, с. ], агітфільм [, с. ], вільне кіно
[, с. ], дедраматизація [, с. ], кіноскрипт [, с. ], натурщик [,
с. ], паралельне кіно [, с. ], підсвідомий фільм [, с. ], срібний вік кіно
[, с. ]. На початку -х років видав свою працю «Історія українського
кіно» ( р.) американський кінознавець Б. Берест, багато в чому полемі-
чну щодо точки зору радянських істориків. Автор вперше у своїй науковій
розвідці використав кінематографічні терміни бобіна [, с. ], афокальна
система [, с. ], відносний отвір [, с. ], кіноекран [, с. ], кінетоскоп [,
с. ], надширококутний об’єктив [, с. ],телекінопроетор [, с. ]. «Період
„відлиги“ в Україні був використаний для висунення культурно-національних
домагань: питань чистоти мови, вилучення засмічень і кальок з російської
мови тощо, у цей час в Україні активно проводилась робота щодо уклада-
ння російсько-українських словників» [, с. ]. У цей час вийшло майже
 українсько-російських термінологічних словників, зокрема, «Російсько-

-український електрорадіотехнічний словник» Ю. Величка, К. Соболевсько-
го (), до складу якого увійшли кінематографічні терміни, наприклад:
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цейтрафер (часовий механізм, що забезпечує покадрову зйомку або три-
валішу роботу кінокамери) [, с. ], обтюратор (заслінка, що періодично
перекриває світловий потік під час переміщення кіноплівки стрибковим
механізмом у кінопроекційній апаратурі) [, с. ], праксиноскоп (прилад,
який складався з відкритого циліндра, при обертанні якого виникав ані-
маційний ефект плавного руху) [, с. ], стробоскоп (прилад, що дозво-
ляє бачити рухомий об’єкт нерухомим; містить імпульсне джерело світла
з регульованою частотою спалахів і оптичний затвор) [, с. ].

Українське кіномистецтво –-х років представлене іменами світо-
вої величини: режисери Сергій Параджанов, Юрій Іллєнко, Леонід Осика,
Микола Мащенко, актори Іван Миколайчук, Костянтин Степанков, Микола
Гринько, Богдан Ступка. У цей час з’являються стрічки, які поклали поча-
ток унікальному феномену «українського поетичного кіно»: «Тіні забу-
тих предків» Сергія Параджанова (), «Криниця для спраглих» Юрія
Ілл’єнка (), «Камінний хрест» Леоніда Осики (). Однак реакційна
політика так званого «застою» фактично знищила українське поетичне
кіно. Впродовж майже -ти років знову було проголошено мартиролог
українській мові, затверджено нову національну політику, схвалено нову
програму партії й проголошено політику «росіянізації». Щодо української
термінографії, то в цей час з’явилися лише поодинокі словники, наприклад,
«Енциклопедія кібернетики» () — словник тлумачного типу, в якому
зафіксовано поодинокі кінематографічні терміни, що стосуються кінови-
робництва й кінотехніки, наприклад: анастигмат [, с. ], бобіна [, с. ].
У термінотворенні була виразною тенденція орієнтування на російсько-
мовні одиниці (покадрова передача [, с. ]) та творення термінів за росій-
ськими словотворчими моделями: терміни зі значенням опредметненої дії
з суфіксом -к-: зйомка [, с. ], активні дієприкметники із суфіксом -уч-:
записуючий прилад [, с. ], які було наведено в дотичному до кінемато-
графа термінологічному словнику журналістських термінів Д. С. Григора-
ша «Журналістика у термінах і виразах» ().

Успішним був цей період для українського анімаційного кіно. Стрі-
чки режисерів Володимира Дахна (серіал «Як козаки…»), Давида Черка-
ського («Пригоди капітана Врунгеля», «Крила» та ін.), Леоніда Зарубіна
(«Солом’яний бичок»), Володимира Гончарова («Чумацький шлях») про-
славили українську анімацію за межами країни. Разом із розвитком аніма-
ції в Україні з’являються наукові розвідки та статті на сторінках часописів
«Кіно-Коло» та «Кіно-Театр», в яких зафіксовано такі терміни як: аніматро-
ніка [, с. ], анімаційне кіно [, с. ], аніме [, с. ], ігровий фільм [, с. ],
мультиплікаційне кіно [, с. ], мультверстат [, с. ], стрибковий меха-
нізм [, с. ].

Цей період виявився багатим на монографічні видання, в яких висвітлю-
вались окремі проблеми вітчизняного кіно. У -х роках виходять праці
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І. Корнієнка «Півстоліття українського радянського кіно» (), «Кино
советской Украины» (). Поява цих книг зробила можливим створення
академічної історії українського кіно й вивела на якісно новий рівень кіне-
матографічну термінологію.

Під час «перебудови» створюється багато фільмів, присвячених гострій
соціальній проблематиці — «Астенічний синдром» Кіри Муратової (),
«Бич Божий» Олега Фіалки (), «Розпад» Михайла Бєлікова (), «Лебе-
дине озеро. Зона» Юрія Іллєнка () та ін. У цей радянський період профе-
сійна мова кінематографу сформувалася як складна та неоднозначна термі-
носистема, що відповідала тогочасному стану розвитку кіно. Національну
термінологію за радянської влади офіційно не забороняли, але її розвиток
коригували в певному політичному напрямку, орієнтованому на російську
мову, що спричинило введення до реєстру кальок із російської мови, напри-
клад, зйомка [, с. ], озвучка [, с. ]. Це зумовило збіднення професій-
ної мови українського кінематографа.

Із набуттям у  р. Україною незалежності розвиток кіно відбувається
на нових засадах. Українське телебачення починає освоєння поширеного
у всьому світі жанру телесеріалу («Роксолана», «Острів кохання»), і як
результат входять у вжиток нові терміни, наприклад, мильна опера [,
с. ], телесеріал [, с. ], сльозоточивий фільм [, с. ]. Протягом
-х — першої половини -х рр. були зняті такі фільми, як «Голод-»
() про трагічну долю української родини часів Голодомору, «Атентат —
Осіннє вбивство в Мюнхені» (), «Нескорений» () та «Залізна сотня»
(), які стали спробою донести до глядача правду про життя та діяльність
УПА.

Протягом останніх років в український кінематограф прийшло нове
покоління кінематографістів, а з ними нові фільми: Степана Коваля «Йшов
трамвай № », «Мамай» Олеся Саніна. У  році стрічка «Подорожні»
молодого українського режисера Ігоря Стрембицького отримала Золоту
пальмову гілку за короткометражний фільм. Після  знято кілька філь-
мів про Помаранчеву революцію, зокрема, «Помаранчеве небо» (),
«Прорвемось!» (, режисер Іван Кравчишин), «Оранжлав» (, Алан
Бадоєв).

Внаслідок переходу до ринкових відносин, появи приватної форми вла-
сності й розвитку демократії, зазнає суттєвої перебудови структура кіне-
матографу. В Україні все частіше транслюються закордонні фільми, аніма-
ція, документалістика. З’явився новий феномен — масова комунікація й її
технічне втілення — глобальні телекомунікаційні засоби. Такі перетворе-
ння в суспільному житті та кіно позначилися значними змінами в лекси-
чному складі кінематографічної термінології, яка в цей період представ-
лена терміноодиницями на позначення: а) нових форм і понять (екшн [,
с. ], еротичний фільм [, с. ], хорор [, с. ], вестерн [, с. ], реліз
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[, с. ], рімейк [, с. ]); б) нових професій (редактор відеомонтажу [,
с. ], художник постановник [, с. ], помічник оператора по наведенню
на фокус [, с. ], художник-фазовщик [, с. ] та ін.). У цей час дещо
пожвавилась термінологічна робота щодо сфери кіно, внаслідок чого в 
році вийшов «Кінословник» Володимира Миславського, який складався
з  статей про терміни кінематографа. Це була перша в Україні спроба
систематизації інформації про жанри, стилі, течії світового кінематографа,
розвиток кіновиробництва, кінопрокату й кінотехніки.

Основними тенденціями розвитку кінематографічної термінології сьо-
годні є: ) вилучення з термінології зросійщених форм, штучно привнесе-
них у професійну мову українського кіно: зйомка [, с. ], крупний план
[, с. ], розфокусировка [, с. ]; ) інтенсивне запозичення термінів,
зокрема з англійської мови: арт-хаус [, с. ], букер [, с. ], данс фільм
[, с. ], імакс [, с. ], картун [, с. ], кліренс [, с. ], постпрода-
кшн [, с. ], саспенс [, с. ]; ) творення терміноодиниць за допомо-
гою власних дериваційних ресурсів: великий план [, с. ], знімання [,
с. ], надвеликий план [, с. ], розфокусування [, с. ]; ) інтернаціо-
налізація термінології (за рахунок англомовних термінів та використання
греко-латинських терміноелементів): мюзикл [, с. ], кастинг [, с. ],
слайд [, с. ], промоушн [, с. ], постер [, с. ], хепі-енд [, с. ],
саунд трек [, с. ]. Сучасна українська кінематографічна термінологія
постійно поповнюється новими лексемами завдяки швидкому розвитку
кіноіндустрії, міжнародному спілкуванню фахівців цієї галузі. Впродовж
останніх років досліджувана терміносистема розвивається надзвичайно
швидко, і новітній період є найпродуктивнішим у плані залучення нових
термінів для дефініції кіномистецьких понять, наприклад, кінопалац [,
с. ], імакс [, с. ], меджерс [, с. ], рапід [, с. ], слепстік [,
с. ].

Українська кінематографічна термінологія є порівняно «молодим» пла-
стом лексики й таким, що перебуває на етапі найбільшого розвитку та
збагачення новими поняттями. Саме тому досліджувану терміносистему
потрібно детально вивчати та укладати нові термінологічні лексикографі-
чні словники, які будуть необхідні для фахівців кінематографа, філологів
і для пересічних любителів кіно.
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History Of Development Of Ukrainian Cinematographic Terminologies
Iryna Vasylyayko
e article is devoted to research of conformities to law of development of Ukrainian ter-
minology of the cinema from an origin to present time. e basic stages of becoming of
cinematographic terminology are analysed as separate branch of terminology science dur-
ing four historical periods.
Key words: cinematographic terminology, terms of the cinema, historical period.
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История развития украинской кинематографической терминологии
Ирина Василяйко
Статья посвящена исследованию закономерностей развития украинской термино-
логии кинематографа от зарождения до нынешнего времени. Проанализированы
основные этапы становления кинематографический терминологии как отдельной
отрасли терминоведения на протяжении четырёх исторических периодов.
Ключевые слова: кинематографическая терминология, термины кинематографа,
исторический период.







Наталія Войцехівська

Терміни на позначення комунікативно-
-дискомфортного спілкування

Розглядаються основні терміни й поняття, що вживаються на позначення некоопе-
ративного/негармонійного діалогу, їхній зв’язок і відповідність сучасним тенден-
ціям у дослідженні дискурсу.
Ключові слова: комунікативна невдача, конфлікт, корелят, некооперативний
дискурс.

Успішне спілкування — це «ідеальна модель» [, с. ] взаємодії
з обов’язково достатнім, на погляд співрозмовників, порозумінням [; ,
с. ], що розвивається за сприятливим для мовців сценарієм і дозволяє
їм реалізувати наміри в повному обсязі. Творцями такого дискурсу виступа-
ють діалогічні партнери як виконавці певних комунікативних і соціальних
ролей, як носії власних его-станів, що зазвичай мають нетотожні настанови,
погляди, ідеали, думки й оцінки, неоднакові види знань, різний ступінь
комунікативної компетенції, її мовного, мовленнєвого та прагматичного
компонентів. Як наслідок, через причини, зумовлені людським фактором,
комунікація постійно перебуває під загрозою переривання чи ускладне-
ння.

У лінгвістичній науці результат інтерактивних порушень і ускла-
днень представлений кількома термінами, як-от: мовний/комунікатив-
ний шум/перешкода, комунікативний збій, комунікативний дискомфорт,
комунікативна девіація, комунікативна/мовленнєва невдача, комуніка-
тивна похибка, комунікативний провал, комунікативне самогубство, кому-
нікативний/мовний конфлікт, комунікативна/мовна помилка/анорматив,
семантична й прагматична аномалія та ін. Велика кількість різних термінів
і відсутність єдиних поглядів на їх визначення (зазначені поняття або всту-
пають у причинно-наслідкові відношення, або ж виникли внаслідок різних
наукових поглядів), безперечно, стають джерелом плутанини в терміноло-
гічному позначенні діалогічної взаємодії, де мовці діють на шкоду один
одному задля досягнення власної мети, ігнорують інтенції співрозмовника
й проявляють негативні емоції та агресію.
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У зв’язку з цим мету статті вбачаємо в з’ясуванні сутності (розмежу-
ванні чи ототожненні) зазначених термінів, що важливо не лише з теорети-
чного, а й з практичного погляду. Актуальність такого дослідження зумов-
люються проблемою відбору єдиної назви спеціального поняття з найрі-
зноманітніших варіантів та органічне її входження в лексичну підсистему
національної мови.

Поняття комунікативного шуму, введене до наукового обігу К. Шенно-
ном і В. Вівером у  році, спершу пов’язувалося з інформаційною моде-
ллю комунікації, в якій сигнал проходив по каналу від адресанта до адре-
сата. Згодом, зокрема в теорії комунікації, шум став трактуватися як компо-
нент дискурсу, оскільки «реальний комунікативний процес — це процес зі
зворотним зв’язком і шумом» [, с. ]. Під останнім розуміють поруше-
ння і/або деформації повідомлення (відхилення, помилки, перекручення,
спотворення і под.), що ускладнюють обмін інформацією, а отже, знижу-
ють ефективність спілкування або сприяють його припиненню [, с. ].

«Шумові» бар’єри на шляху успішної комунікації пов’язані з понят-
тями ентропії (негентропії) та надлишковості. Ентропія належить до зовні-
шніх чинників, що спотворюють повідомлення, порушують його цілісність
і можливість сприйняття одержувачем. Негентропію розуміють як отрима-
ння неповного або спотвореного повідомлення одержувачем завдяки його
здатності розпізнавати повідомлення, незважаючи на неповну чи спотво-
рену інформацію. Надлишковість означає повторення елементів повідом-
лення для запобігання комунікативної невдачі, тобто спрямовані проти
ентропії засоби [, с. ].

Комунікативний шум як бар’єр має в дискурсі фізичний, лінгвістичний
або соціальний характер [, с. ]. Прикладом фізичного бар’єру може
бути переривання телефонного зв’язку, через що телефонне повідомлення
не доходить до адресата; прикладом лінгвістичного бар’єру — неадекватне
декодування отриманого повідомлення через незнання адресатом мовного
коду; прикладом соціального бар’єру — вікова різниця мовців.

Помилки в ідентифікації комунікативного акту прийнято називати
комунікативною похибкою [, с. ], комунікативною помилкою [], мовною
перешкодою [] або комунікативним дефектом [, с. ]. Ці анормативи
зумовлюються «незнанням правил комунікації, відсутністю мовної компе-
тенції або недостатньою культурою володіння рідною мовою» [, с. ; ],
виникають у результаті невмотивованого порушення норми і неправиль-
них мисленнєвих операцій []. Неадекватне трактування мовного знака
пов’язане з його динамічністю і багатозначністю; варіативністю мовленнє-
вих і текстових реалізацій; лексико-граматичною відмінністю [] — тобто
причинами, що лежать не в галузі психологічних механізмів, а закладені
в мовній системі та її семантико-прагматичному потенціалі.
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У лінгвістиці комунікативні помилки/похибки класифікують за типом
норми літературної мови, за частотністю, за значущістю для рівня грамо-
тності, за повторюваністю, за лінгвістичною природою, за комунікатив-
ними ознаками мовлення, за видом мовної діяльності та за формами існу-
вання мовлення [].

Близькими за значенням виступають терміни комунікативної та мов-
ної девіації. Під першим розуміють збій у спілкуванні та недосягнення очі-
куваного перлокутивного ефекту (перлокуції) через недостатню комуніка-
тивну компетенцію адресанта. Другий тлумачиться як спричинений недо-
статньою мовною компетенцією учасників тип комунікативної невдачі чи
збою у спілкуванні. Це різноманітні помилки, неточності, обмовки, описки,
лінгва-ляпсуси тощо, пов’язані зі специфікою лексичної та граматичної
семантики мови, якою відбувається спілкування [].

Із поняттями комунікативних дефекту/промаху/помилки/похибки/пе-
решкоди/девіації пов’язаний комунікативний збій (термін О. Падучевої).
В основі термінів лежить причинно-наслідковий зв’язок: незнання правил
комунікації або некомпетентність одного з мовців визначає вибір коду для
передачі або отримання інформації, що не відповідає ситуації спілкува-
ння й провокує неадекватну інтерпретацію висловлення (появу «інших»
значень, смислів). Таким чином, комунікативний збій слід розуміти як
недостатньо адекватну комунікацію, недостатньо повне порозуміння [;
, с. ], спричинене використанням мовцями різного набору кодів для
передачі й отримання інформації (різні мови, позамовні засоби, обсяги мов-
ного досвіду тощо) і появою у висловлюванні незапланованого суб’єктом
«іншого смислу».

Комунікативний збій — це неповне розуміння, у той час як цілко-
вите (повне) нерозуміння/непорозуміння називається комунікативним про-
валом [, с. ; , с. ; ; , с. ]. Він виникає через відсутність «співав-
торства» співрозмовників та їхніх кооперативних дій стосовно один одного
в діалозі.

Близьким за значенням є термін комунікативне самогубство —
«помилка, що робить подальше спілкування абсолютно неефективним» [,
с. ; , с. ]. Воно виникає, «коли ми неправильно будуємо свій мовний
вплив: обираємо не ті способи мовного впливу, не враховуємо, з ким спіл-
куємося, не дотримуємось правил безконфліктного спілкування тощо» [,
с. ].

Окремо виділяється поняття комунікативного саботажу, пов’язане з нав-
мисним нерозумінням висловлення співрозмовника. Це — зумовлене «вла-
сне не/недорозуміннями, неправильною інтерпретацією, небажанням розу-
міти (комунікативні наміри, тактики, контекст, конситуацію, значення
окремих слів і словосполучень тощо)» [] явище, що «не дає змоги
досягти ефективності спілкування і нерідко призводить до відвертого кон-
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флікту, який закінчується комунікативною поразкою для всіх учасників»
[, с. ].

Комунікативний саботаж виражає прихований опір, внутрішню
незгоду і полягає в ігноруванні змістової частини висловлювання з метою
ухилення від спілкування, перекручення або приховування інформації.
Оскільки принаймні один із мовців налаштований на створення конфлі-
ктної ситуації, комунікативна «саботажна» поведінка може поєднуватися
з «мовленнєвою агресією, комунікативним тиском, мовним насильством,
мовним опором, маніпуляцією, демагогією, конфліктом, комунікативною
невдачею» [, с. ].

Окрім провокації до конфлікту, комунікативний саботаж відіграє фун-
кцію його нейтралізації, напр., за умов, коли партнер змінює тему розмови
на більш приємну й уникає найбільш конфронтаційних моментів.

Оскільки некооперативний діалог супроводжується негативними емо-
ціями, нерозумінням і труднощами в інтерпретації висловлювань комуні-
кативного партнера, у мовознавчій науці існує поняття комунікативного
дискомфорту. Цим терміном позначають несприятливі умови спілкування
[, с. ], особливий негативний стан («незручність», «конфуз», «розгу-
бленість» тощо), що виникає в неуспішній або квазіуспішній комунікації
[, с. ].

Причиною дискомфорту виступають окремі компоненти мовленнєвої
інтеракції та різні їх комбінації, що заважають мовцям досягти стратегічної
чи практичної цілі. Згідно з дослідниками, дискомфорт може зумовлюва-
тися особистістю комуніканта, обставинами спілкування, текстом, комуні-
кативними чи практичним цілями, процесом вербалізації та розуміння [,
с. ].

Дискомфорт ускладнює реалізацію комунікативних намірів і/або очіку-
вань учасників, однак не обов’язково унеможливлює її [, с. ]. У деяких
випадках він «попереджає», що розмова може завершитися комунікатив-
ною невдачею або навіть комунікативним провалом, а в інших випадках
дискомфорт є наслідком усвідомлення мовцем невдачі/провалу, що вже
відбулися. У спілкуванні позитивні й негативні властивості дискомфорту
можуть відчуватися одним/всіма учасниками, напр., коли хтось із мовців
здійснює дії або допускає висловлювання, що не відповідають очікуванням
співрозмовника.

Дискомфорт часто аналізують разом із комунікативною невдачею як
поняття або синонімічні, або нетотожні, або такі, що вступають у причин-
но-наслідковий зв’язок. Зокрема, О. Єрмакова й О. Земська вважають, що
між аналізованими термінами немає межі, і дискомфорт є складовою части-
ною комунікативної невдачі [, с. ]. На думку І. Гулакової, дискомфорт
слід розуміти як самостійне явище, присутнє в діалозі незалежно від нев-
дачі — що відбулася або лише має статись [, с. ]. Хоча він може відчува-
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тися незалежно від наявності комунікативної невдачі, остання практично
не існує без дискомфорту [, с. ]. Відповідно, дискомфорт є причиною
невдачі, оскільки мовець зазвичай намагається виправити дискомфортну
ситуацію і, якщо це не вдається, зазнає комунікативної невдачі. Але най-
частіше мовознавці сходяться в думці, що комунікативна невдача є дуже
ємним поняттям і позначає усі аналізовані вище мовні/мовленнєві анома-
лії (напр.: []).

Комунікативну невдачу слід тлумачити як ситуацію спілкування,
пов’язану з неможливістю реалізації мовцями своїх намірів і/або очіку-
вань через різні уявлення про сприятливий діалогічний сценарій і «неро-
зуміння або неадекватне розуміння одним із комунікантів мовленнєво-
поведінкового акту іншого» [, с. ]. У цьому випадку йдеться про те, що
адресат не отримав, не сприйняв чи не зрозумів отриманого повідомле-
ння, або не поділяє поглядів адресанта щодо реалізації певної ситуації [,
с. –].

Комунікативну невдачу розглядають як негативний результат діалогу,
а також відсутність взаєморозуміння та згоди між комунікантами [; ; ,
с. ], оскільки під час невдачі відбувається «збій», при якому певні від-
різки мовлення («речевые произведения») не виконують свого призначе-
ння [, с. ], а прагматичні спрямування мовців залишаються нереалізова-
ними.

Недосягнення мети (власне комунікативна невдача) у теорії мовленнє-
вих актів є «осічкою» (misfire), що, за Дж. Остіном, існує поруч із поняттями
«недосконалість розуміння» та «зловживання» (abuses), де останнє відпо-
відає «перформативній невдачі», чи порушенню умов успішності перфор-
мативного висловлювання, а відповідно, і мовленнєвого акту [, с. –].

На думку деяких дослідників, комунікативна невдача корелює з поня-
ттями неуспішна комунікація і негармонійне спілкування [; , с. ], що
визначаються як тип мовленнєвої взаємодії, для якої характерні такі ознаки,
як: а) неузгодженість або конфронтаційність комунікативних стратегій
і тактик співрозмовників; б) неприйнятна для одного чи обох мовців
тональність мовлення; в) відсутність щирої зацікавленості у предметі роз-
мови або змісті висловлювання; г) вербальне чи невербальне вираження
негативних настанов щодо змісту мовлення або особистості діалогічного
партнера; ґ) відсутність ефективного результату комунікативного акту [,
с. –].

На думку С. Ільєнко, термін комунікативної невдачі розповсюджується
не лише на власне мовні перешкоди, пов’язані з неадекватним трактуван-
ням мовного знака, і лінгвопрагматичні/мовленнєві збої, зорієнтовані на
мовну особистість, але й на фактологічні невдачі, якщо вони отримують
комунікативне (насамперед мовленнєве) втілення. Прикладом фактологі-
чної невдачі є лист Тетяни Ларіної до Онєгіна, що в лінгвопрагматичному
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сенсі досягнув мети (був зрозумілий адресатові та викликав у нього співчу-
ття), однак залишився без відповіді, на яку розраховувала адресантка.

У більшості досліджень термін комунікативної невдачі є родовим сто-
совно таких видових явищ, як комунікативний збій, комунікативна помил-
ка/дефект, комунікативний дискомфорт, комунікативна девіація, комуніка-
тивний саботаж і провал тощо. Оскільки всі ці явища (разом із невдачею)
мають мовну природу й потенційно можуть стати причиною конфронтації
мовців через незадоволення комунікативних цілей, їх можна позначити
терміном комунікативний/мовленнєвий конфлікт. Це неадекватна взаємо-
дія суб’єкта мовлення й адресата, побудована не на принципі співпраці,
а на основі свідомого протиборства [, с. ] із приводу інтересів, поглядів,
думок, намірів, що не збігаються.

Комунікативний конфлікт дедалі частіше аналізується поряд із поня-
ттями комунікативного дискомфорту та комунікативної невдачі. Хоча ці
явища взаємопов’язані, між ними, за спостереженнями О. Дубцової, доволі
важко провести межу: напр., дискомфорт може не усвідомлюватися мов-
цями і необов’язково призводить до невдачі [, с. ] чи до конфлікту. Крім
того, діалогічна взаємодія може розвиватися в такий спосіб, що місти-
тиме три явища — комунікативний дискомфорт (КД), комунікативну нев-
дачу (КН) і комунікативний конфлікт (КК), кожне окремо чи їх комбінації.
У першому випадку між ними виникає причинно-наслідковий зв’язок: КД,
зумовлений відсутністю можливості реалізувати комунікативні цілі, при-
зводить до КК, протягом якого мовці намагаються знайти способи досягне-
ння цих цілей. Якщо їм це не вдасться, то має місце явище КН. Таким
чином, за О. Мартиновою, ситуація може бути представлена послідовні-
стю символів КД→КК→КН [, с. ]. Усього дослідниця виділяє  можли-
вих ланцюжків: КК→КН→КД; КК→КД→КН; КН→КК→КД; КН→КД→КК;
КД→КН→КК; КД→КК→КН. Ці ланцюжки певною мірою ідеалізовані
й відображають певний етап розвитку діалогу, оскільки інтеракція може
містити кілька таких послідовностей, тобто будь-яка остання складова лан-
цюжка може розглядатися як причина виникнення нової послідовності,
тоді кількість її складових буде більша трьох.

Як бачимо, джерелом і результатом неуспішної/провальної комуніка-
ції можуть бути всі три явища, тому справедливим видається твердження
Н. Болохонцевої про те, що «комунікативний дискомфорт ґрунтується на
відчутті учасниками спілкування труднощів комунікації; […] комунікатив-
ний конфлікт є зіткненням власне у процесі спілкування, а комунікативна
невдача розглядається вже як здійснений факт» [, с. ], тому поняття
комунікативної невдачі є «найпсихологічнішим» із трьох суміжних явищ
[, с. ].

Отже, найоптимальнішим на позначення неуспішної комунікації
є поняття комунікативного конфлікту як напруженого нетолерантного
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спілкування, в якому мають місце негативні емоції й почуття, а також его-
їзм у задоволенні власної інтенції. Він супроводжується комунікативним
дискомфортом одного/обидвох мовців та може містити навмисні чи несві-
домі анормативи: ) комунікативний шум як зовнішні перешкоди чи мовні
бар’єри, що ускладнюють процес отримання інформації задля подальшої
її інтерпретації; ) комунікативні похибки, помилки, дефекти, девіації та
збої як результати частково неправильного декодування інформації, через
що спілкування стає ускладненим, але ще може стати ефективним; при
цьому комунікативні/мовні девіації виникають через недостатню мовну
чи комунікативну компетенцію мовців, а комунікативні збої — через різне
використання ними мовного коду; ) комунікативний провал і комуніка-
тивне самогубство, що виникають через цілковито неправильне декодува-
ння інформації, повне нерозуміння змісту повідомленого та унеможливлю-
ють подальше спілкування; ) комунікативний саботаж, чи свідоме ігнору-
вання, «нерозуміння» чи розуміння «в інший спосіб» висловлення співро-
змовника з метою ескалації чи деескалації напружених стосунків; ) кому-
нікативна невдача як результат провальної, але не обов’язково конфліктної
комунікації (і термін, що умовно заміщує інші анормативи).
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Terms Denotingcommunicative-Uncomfortable Interaction
Natalia Voitsekhivska
is article deals with the basic terms and concepts that are used to refer to non-coope-
rative dialogue, their relationship and compliance with current trends in the study of dis-
course.
Key words: communication breakdown/failure, conflict, correlate, non-cooperative dis-
course.

Термины, обозначающие коммуникативно-дискомфортное общение
Наталия Войцеховская
Рассматриваются основные термины и понятия, употребляемые для обозначения
некооперативного/негармоничного диалога, их связь и соответствие современным
тенденциям в исследовании дискурса.
Ключевые слова: коммуникативная неудача, конфликт, коррелят, некооператив-
ный дискурс.
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Категорійний статус
поширювачів структурної моделі речення

У статті висвітлено основні теоретичні положення щодо категорійного статусу
поширювачів структурної моделі речення з урахуванням композиційно-смисло-
вого функціонування в контексті. Запропоновано авторське бачення місця цього
семантичного компонента в складі двоядерної предикативної системи, виокрем-
лено його семантико-синтаксичні модифікації.
Ключові слова: поширювач, модель, семантика, двоядерна предикативна система,
речення, функція, семантична структура речення.

Сучасна лінгвістична думка вирізняється ґрунтовним вивченням пробле-
матики категорійного статусу поширювачів структурної моделі речення
з урахуванням семантики, семантико-синтаксичних відношень, валентно-
сті, елементарності/неелементарності, предикатності/непредикатності, се-
мантико-функціональної категорійності компонентів синтаксичних стру-
ктур, оскільки визначення властивостей і функцій компонентів поширю-
вального плану, способів їх класифікації не мають одностайної концепту-
альної інтерпретації. Ці питання, щоправда, на різних теоретичних засадах
досліджували Й. Андерш [], Н. Арутюнова [], І. Вихованець [], Н. Гуйва-
нюк [], А. Загнітко [], В. Кононенко [], О. Кульбабська [], О. Межов [],
М. Мірченко [], М. Степаненко [], Ч. Філлмор [] та ін. Але з погляду
функціонально-семантичної репрезентації теорія поширювачів залишає-
ться дискусійною.

Мета статті полягає в детальному аналізі лінгвістичного статусу ком-
понентів поширювального характеру, що в корпусі української мови
об’єднують систему одиниць, які перебувають між собою у різнополяр-
них семантичних і функціональних відношеннях. Реалізація поставленої
мети передбачає розв’язання таких завдань: ) обґрунтувати визначення
поширювачів у системі синтаксичних елементів; ) окреслити семанти-
чні функції речень із поширювачами як потенційно-самостійними смисло-
вими репрезентантами; ) проаналізувати висловлення із досліджуваними
семантичними компонентами.
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Поширювачі семантичної структури речення трактуються в сучасній
теоретичній граматиці в широкому аспекті, із різних позицій, враховуючи
їх полікатегорійні властивості й розбіжні функціонально-когнітологічні
виміри. Аналіз речень із таким ускладненням потребує подальшого ремар-
кування й диференціації, оскільки ці синтаксичні побудови багатопланові
за структурою, семантикою та функціями, що й зумовило відсутність їх
всебічної кваліфікації на теренах сучасної лінгвістичної думки. Перспектив-
ним у цьому контексті постає не лише всебічне внутрішньомовне осмисле-
ння лінгвістичного статусу поширювачів, а й їхнє дослідження в контекс-
тних паралелях.

Реалізуючи дві визначальні функції — номінації та предикації, просте
елементарне речення, з одного боку, є номінативним знаком ситуації, стру-
ктуру якої відбиває реченнєвооформлена пропозиція [, с. –, с. –],
а з іншого, — формально структуроване для вираження відношень між
суб’єктом і його ознакою (воно є предикативно оформленим). Утім, просте
речення як комунікативна одиниця може повідомляти як про одну ситу-
ацію, так і про кілька — основну й побічну (макроситуацію) [, с. –].
У цьому разі ведемо мову про неелементарне (ускладнене) просте речення,
у складі якого функціонують поширювальні складники.

Як зазначають науковці (В. Кононенко [], О. Кульбабська [], А. За-
гнітко [], О. Межов [], М. Мірченко [], М. Степаненко [], M. Grochow-
ski [], R. Grzegorczykowa [], B. Milewska [], A. Wierzbicka []), однією
з тенденцій розвитку сучасного слов’янського синтаксису є збільшення
кількісного й якісного потенціалу реченнєвих одиниць поширювальної
структури, що, з одного боку, свідчить про розширення діапазону вико-
ристання компонентів загальної моделі Po (Prаep + Sx), а, з другого боку,
про збагачення різноманітними смисловими конотаціями глибинної стру-
ктури речення.

Поширювачі в нашій теорії кваліфікуємо як мінімальні синтаксичні
одиниці, що характеризуються сукупністю та структурованою єдністю
семантичного значення, яке випливає із синтезу одного, двох чи більше
компонентів, яким притаманні комбіновані семантико-синтаксичні власти-
вості й які мають потенціал виступати в ролі синтаксеми як субстанціаль-
ного, так і предикатного плану, наприклад: Закон для всіх ваших руси-
нів єдин є: що для князя, що для смерда (І. Білик) — моделі поширювачів
з об’єктною семантикою [для + Pron + Pron + S], [для + S] і [для + S]; Три
дні не спускав з неї очей Орлюк (О. Довженко) — модель поширювача з тем-

 Перелік умовних скорочень: Adj — прикметник (ад’єктив); Adj, Adj … Adjx — відмін-
кові форми ад’єктивів; Sx — субстантив; S, S … Sx — відмінкові форми субстантивів; Po —
поширювач; Pr — предикат; Praep — прийменник (препозитив); Pron — займенник; Pron,
Pron … Pronx — відмінкові форми займенників; S — речення; V — verbum — дієслово (вер-
батив); Vf — особова форма дієслова.
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поральною семантикою [Num + S]; Так, сторона захисту збирає докази
шляхом ініціювання слідчих дій (з газети) — модель поширювача з інстру-
ментальною семантикою [шляхом + S] та ін. За переконаннями М. Степа-
ненка, «поширювачі поділяються на облігаторні і факультативні: облігатор-
ним уважається поширювач речення, який передає ту інформацію, без якої
воно як конкретна реалізація структурної схеми речення не може характе-
ризуватися автосемантичністю; факультативні компоненти вносять дода-
ткове повідомлення, вони структурно необов’язкові, хоч і суттєві в комуніка-
тивному відношенні, оскільки їх пропущення призводить до збіднення плану
змісту речення, але не до втрати ним самодостатності» [, с. ].

Щодо функціонального спрямування реченнєвої одиниці з поширю-
вачами, то в його забезпеченні важливу роль відіграє порядок розміще-
ння компонентів структурної моделі, якому, за визначенням В. Гака, при-
таманні вторинні семантичні ознаки: ієрархічні, тобто на першому місці
розміщений елемент чи система елементів, які позначають важливий
об’єкт чи процес, та емфатичні, тобто на першому місці розміщені еле-
мент чи система елементів, які з емоційного чи психологічного боку най-
більш вагомі [, с. ]. В ієрархії відношень між предикатом і його актан-
тами важливе місце належить статусові синтаксичного зв’язку словоформ.
У реченні одні словоформи входять до його структурного ядра, займаючи
центральні позиції, інші займають більш-менш близькі до центру пози-
ції, виражаючи асоціативні значення, а інші — віддалені від ядра пози-
ції з субординативним зв’язком [, с. ]. Однією із ключових характе-
ристик поширювачів у семантичній структурі речення виступає різнопо-
лярне розміщення в текстовій площині (ініціальність, медіальність, фіналь-
ність), зокрема при ініціальній позиції, яка має сильне за своєю приро-
дою функціональне навантаження і супроводжується посиленням ядер-
ної значущості досліджуваних компонентів, що переміщується із перифе-
рійного на центральне місце в ієрархічній побудові значеннєвого виміру
в цілому [, с. ]. Компоненти поширювального плану можуть займати
в реченні позицію або після стрижневого компонента (слова, словосполу-
чення, частини речення, речення, що залишається після виключення ком-
плексу), або перед ним, пор.: Через гірські перевали пішли гінці від Стедця
до Царграда (П. Загребельний) — моделі ПСС [через + Adj + S], [від + S]
та [до + S]; Окрім моєї дорогої бабуні не любив мене ніхто на світі! (О. Ко-
билянська) — моделі ПСС [окрім + Pron + Adj + S] та [на + S].

У цьому контексті опосередковане місце серед асиметричних компонен-
тів синтаксису посідають поширювачі семантичної структури речення, які,
взаємодіючи з предикатом, виступають як неординарні елементи семан-
тичної моделі. Цим складникам притаманні як предикатні та непредика-
тні характеристики, так і власне ознаки речення, що виявляються під час
входження семантичних компонентів чи їх комплексів у склад двоядерної
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предикативної системи та в залежності від валентної рамки предиката
[, с. ; , с. ; , с. –]. Зокрема, М. Мірченко підкреслює, що предикат
не слід асоціювати (ототожнювати) тільки з дієсловами, оскільки дієслово
як лексико-граматична категорія забезпечує лише семантичну (одну із
численних семантичних, хоч і найпоширенішу) ознаку предиката. Преди-
кативність як категорійне явище ґрунтується на гегемонії дієслівної семан-
тичної ознаки, яка проймає всі типи предикатів, виступаючи всеохопною
в позиційній структурі речення. Будучи семантично рівнозначною, така
властивість предиката може реалізуватися іншими лексико-граматичними
розрядами, які мають здатність перебирати ознакові предикатні функції,
або синтаксичним комплексом одиниць у бездієслівній структурній схемі
[, с. ]. Власне, до цих одиниць можна зарахувати досліджувані семан-
тичні компоненти й комплекси, які не лише мають потенційну здатність
реалізувати предикатні функції в реченні, а й виконують їх: або нарівні
з вираженим предикатом, доповнюючи не тільки його, але й значеннє-
вий план речення в цілому; або функціонують як рівноправні, тобто оби-
два ядра предикатного центру позиціонуються «паралельно», «перпенди-
кулярно», співвідносячись одне з одним; або предикатні функції в реченні
виконує тільки поширювач, хоча в таких випадках його можна співвід-
нести з предикатом, остільки за таких умов поширювальний компонент
і є предикатом у нетрадиційному вираженні.

Як відомо, поняття моделі речення вперше використав Е. Сепір, котрий
дотримувався думки, що «в основі кожного сформульованого речення лежить
готовий взірець, речення-тип, що характеризується певними формальними
рисами, оскільки визначені типи або ніби фундаменти речень можуть висту-
пати основою для будь-яких структур, необхідних тому, хто говорить або
пише, проте самі вони в закляклому вигляді „дані“ традицією», подібні до
кореневих і граматичних елементів [, с. –]. Услід за іншими лінгві-
стами (Н. Арутюнова [], М. Степаненко []) конкретизуємо загальновжи-
ваний факт синтаксичної теорії, що склад речення можна максимально роз-
ширити, увівши до його структури різні відносно значення поширювачі,
і максимально звузити, залишивши в ньому лише ті компоненти, які вико-
нують конститутивну функцію, тобто утворюють те ядро, той зміст, який
співвідноситься у свідомості мовців із «відрізком довкілля», «випадковою
подією». М. Степаненко вважає, що поряд із мінімальними структурними

 Під двоядерною предикативною системою розуміємо поліпредикативні конструкції, пре-
дикативний центр яких композиційно складається із елементів вербального й іншого,
зокрема поширювального, компонентів [, с. –].

 Г. Золотова, співвідносячи поняття «модель речення» і «предикативна основа», визначає їх
як мінімальне самодостатнє поєднання синтаксичних форм, що утворюють комунікативну
одиницю з певним типовим значенням в ряді аналогічних одиниць із тим самим смислом
[, с. ].
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схемами речення (S + P) доцільним є виокремлення поширених (S + P +
Exp), з урахуванням того, що речення виражає відносно завершену думку
й що не існує якої-небудь межі, яка здатна була б окреслити його довжину
[, с. ].

Виокремлюючи центральну семантико-синтаксичну модель речення
з поширювачами, розглядаємо семантичний компонент у складі констру-
ктивної моделі, яка має такий вигляд: S + P [Pr (Vf) + Po (Prаep + Sx) /
Adverb …], де S — суб’єкт, P — предикативний комплекс, Pr — предикат, Po —
поширювач, Praep — прийменник (препозитив), S, S … Sx — відмінкові
форми субстантива, Adverb — прислівник (адвербіатив). Відповідно до пре-
зентованої моделі припускаємо можливі варіативні видозміни [, с. ; ,
с. ; , с. –]:

. S + P [Pr (Vf) + Po (Prаep + Sx) / (Sx + Sx) / Adverb …]. ПСС входить
до складу предикативного комплексу як потенційно основний предикат,
як рівноправне другорядне ядро або просте поширення, необов’язкове чи
замінне.

. S + Pr (Vf) + Po (Prаep + Sx) / (Sx + Sx) / Adverb … ПСС функціонує
на рівні із суб’єктом і предикатом, розміщуючись паралельно як складник
кінцевої семантики речення. Цей тип речень можна зіставити з наявністю
трьох сюжетних ліній, які йдуть паралельно одна щодо одної й на поча-
тку, у процесі або наприкінці побудови перетинаються задля забезпечення
комунікативного смислу речення.

. S + Po (Prаep + Sx) / (Sx + Sx) / Adverb … Тип речень не передбачає
вербально репрезентованого предиката, імпліцитного або відсутнього вза-
галі; предикатні функції в реченні виконує ПСС. Цей тип речень потен-
ційно один із ускладнених, оскільки ПСС набуває поряд із суб’єктом макси-
мально можливих функціонально-семантичних ознак у структурі речення.

Охарактеризуємо речення моделі поширювача [під + S] Царський трон
похитнувся під штиком запасного солдата (В. Винниченко). Семантика
ситуації: дія агенса відбувається завдяки спрямованої на нього дії особи-

-каузатора. Компоненти ситуації: ) агенс; ) дія агенса; ) особа-каузатор; )
дія каузатора; ) причина — дія особи-каузатора. Семантичний комплекс
під штиком запасного солдата виражає каузальне значення, акумулюючи
потенційно основну предикацію: Царський трон похитнувся (основна пре-
дикація) + запасний солдат направив штик (потенційно основна предика-
ція) → Царський трон похитнувся, оскільки запасний солдат направив штик.
Поширювач підштиком, що займає правобічну позицію щодо вербального
компонента, визначаємо як компонент двоядерної предикативної системи
із реченнєвотвірним потенціалом.

Проаналізуємо речення Маю після вашого приказу шукати «рефор-
матора» (О. Кобилянська) — модель ПСС [після + Pron + S] (А шукає
Х-а після момент t). Складовий компонент після вашого приказу конден-
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сує потенційно основну темпоральну предикацію: Маю шукати «реформа-
тора» (основна предикація) + Відбувся ваш приказ (потенційно основна пре-
дикація) →Післятого як був ваш приказ, маюшукати «реформатора» /Маю
шукати «реформатора», бо відбувся ваш приказ. Складність цього компо-
нента поширювального плану, з огляду на трансформаційні можливості,
полягає в інтерпретації його семантики як поєднання значень темпораль-
ності та каузальності, які на рівноправних засадах функціонують у складі
компонента двоядерної предикативної системи.

Розглянемо також речення Вона повернулася з дуба тільки ввечері
(О. Довженко) — модель поширювача з темпоральною семантикою [Adverb].
Семантичний компонент ввечері виступає в ролі компонента предикатив-
ного центру, акумулюючи потенційно основну, здатну до самостійного
функціонування предикацію: Настав вечір (потенційно основна предика-
ція) + Вона повернулася з дуба (основна предикація) → Коли настав вечір,
вона повернулася з дуба. Темпоратив займає фінальну препозицію й слу-
жить виразником конкретного моменту дії, який, з огляду на важливість
інформативного наповнення, не підлягає заміні. Цей поширювач залишає-
ться на межі між компонентом двоядерної предикативної системи й само-
стійною реченнєвою одиницею.

Отже, семантична структура поширювача визначається як «структурна
багатозначність» семантичних варіантів, в основі виділення яких лежить
один тип семантичних відношень (каузальних, темпоральних, локативних,
цільових, інструментальних та ін.), причому компоненти та комплекси
виконують подвійну функцію: по-перше, формальну функцію зв’язку між
членами речення, виражену граматичними засобами української мови, по-

-друге, вказують на конкретний вид цього зв’язку, на його матеріально-зна-
ченнєвий вияв.
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Categorical Status of Extenders of the Model of Sentence Structure
Oleksii Vorobets
e article deals with basic theoretical principles concerning the categorical status of exten-
ders of the model of sentence structure considering the compositional and semantic oper-
ation in context. e author offers his vision of the position of this semantic component
as part of the dual-core predicative system and singles out its semantic and syntactic mod-
ifications.
Key words: extender, model, semantics, dual-core predicative system, sentence, function,
semantic structure of the sentence.

Категорийный статус распространителей структурной модели предложения
Алексей Воробец
В статье освещены основные теоретические положения относительно категорий-
ного статуса распространителей структурной модели предложения с учетом ком-
позиционно-смыслового функционирования в контексте. Предложено авторское
видение места этого семантического компонента в составе двухъядерной предика-
тивной системы, выделены его семантико-синтаксические модификации.
Ключевые слова: распространитель, модель, семантика, двухъядерная предикатив-
ная система, предложение, функция, семантическая структура предложения.
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Словник міжчастиномовних функціональних
омонімів сучасної української мови:
від ідеї до проекту

Розглянуто явище міжчастиномовної омонімії сучасної української мови, запропо-
новано класифікацію міжчастиномовних омонімів, обґрунтовано ідею та теорети-
чну й практичну необхідність лексикографічного опису цього явища. З’ясовано
принципи укладання словника міжчастиномовних омонімів, розкрито особливості
структури словникової статті.
Ключові слова: морфологія, частини мови, міжчастиномовні омоніми, словник,
словникова стаття.

Стрижневою одиницею граматичного (морфологічного) рівня мови є лек-
сико-граматичні класи, в які об’єднуються слова зі спільними лексико-се-
мантичними, морфологічними, синтаксичними та словотвірними особли-
востями — частини мови. Питання про виділення та класифікацію частин
мови до сьогодні залишається предметом активних дискусій. Беззапере-
чною є необхідність групувати мовні одиниці, що у своїй сукупності, різно-
манітності та мінливості становлять морфологічну підсистему мови. При
цьому поділ на частини мови уявляємо як динаміку, що знаходить своє
вираження в перехідних процесах, пов’язаних передусім із явищем морфо-
логічної транспозиції. Результатом цих процесів є поява міжчастиномов-
них омонімів, або морфологічних транспозитів. На практиці часто виника-
ють труднощі при визначенні частиномовного статусу таких слів: «Коли
перехід відбувається на наших очах, коли довгий процес переходу своєю сере-
диною зайняв якраз нашу епоху, тоді ми зупиняємося в подиві над словом і не
знаємо, до якої частини мови його віднести» [, c. ]. Тому й виникла ідея
виявити, систематизувати, описати такі мовні одиниці. Найбільш прийня-
тною (насамперед із практичного погляду) формою презентації явища між-
частиномовної омонімії в сучасній українській мові виявився словник. Це
лексикографічно-граматична праця, в якій уперше представлено міжчасти-
номовні омоніми, з’ясовано способи їхнього розрізнення та проілюстро-
вано їхнє функціонування в контекстах. Такий словник дає можливість
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простежити динамічні процеси у сфері мовлення, спроектовані на мову як
систему.

Омонімія як різнопланове явище загалом, а особливо в її лексико-семан-
тичному вияві завжди перебувала в полі зору лексикографів, бо неминуче
«омоніми стають частиною макроструктури словника» [, с. ]. Пропо-
нуємо проект словника, який дасть змогу розкрити особливості таких взає-
мозв’язків на рівні морфології.

Потреба в такій лексикографічній праці продиктована необхідністю
в перспективі розкрити природу міжчастиномовної омонімії, механізми її
виникнення, напрями реалізації тощо, а також цілою низкою практичних
чинників — словник стане допоміжним джерелом для вивчення морфоло-
гії сучасної української мови, адже явища, пов’язані із міжчастиномовною
омонімією, часто стають предметом обговорення, а визначення частино-
мовного статусу багатьох слів нерідко викликає неабиякі труднощі.

Окремі випадки, що репрезентують явище переходу з однієї частини
мови в іншу, проаналізовані в граматиках сучасної української мови,
а також спорадично подані у словниках [, , , ]. Граматичні ремарки
у словниках різних типів зазвичай виконують допоміжну функцію, яка
супроводжує тлумачення лексичного значення слова чи інші завдання,
що реалізуються відповідно до типу словника. Натомість пропонований
проект позиціонує граматичні ознаки, що характерні для кожного конкре-
тного слова, як базові для побудови словникової статті.

Традиційним є визначення міжчастиномовних омонімів як «слів або
їхніх окремих граматичних форм (омоформ), що, зберігаючи семантичні
зв’язки на рівні лексичних значень (оскільки це однокореневі слова), набули
різних граматично-категоріальних значень» [, с. ]. Проте не завжди
відношеннями міжчастиномовної омонімії охоплені етимологічно спо-
ріднені слова (нерідко, за нашими спостереженнями, в омокомплекси
об’єднуються різні за походженням одиниці), тому ця дефініція потребує
деяких уточнень. Суть нашого підходу полягає в тому, щоб запропону-
вати широку інтерпретацію цього явища, відповідно до якої міжчастино-
мовними омонімами вважаємо й етимологічно споріднені слова, і такі, що
на сучасному етапі розвитку мови сприймаються як різні за походженням,
які є тотожними за звуковою оболонкою в одній, кількох чи всіх словофор-
мах та належать до різних лексико-граматичних класів, або частин мови
(а — сполучник, вигук, частка; ба — вигук, частка, сполучник, багато — при-
слівник, числівник, іменник; близько — прислівник, прийменник; гірко —
прислівник, вигук; ганьба — іменник, прислівник, вигук тощо).

При виокремленні міжчастиномовних омонімів було застосовано гете-
рогенний підхід до поділу слів на частини мови з урахуванням семанти-
чного, синтаксичного та морфологічного критеріїв. При цьому домінує
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синтаксичний критерій, який у процесі аналізу необхідно супроводжувати
додатковими прийомами [, с. –; , с. –].

На думку І. Вихованця, К. Городенської, «як у системі частин мови, так
і всередині кожної з них наявні слова, які не охоплені одним або кількома
критеріями. Це є свідченням міжчастиномовної взаємодії, а отже, виникне-
ння вторинних значень у відповідних частинах мови», які найчастіше й ста-
ють предметом нашої уваги. [, с. ]. Систематизуючи явища міжчасти-
номовної омонімії, необхідно врахувати тезу про те, що статус окремих
слів у складі частин мови не є однаковим, а тому очевидним стає існува-
ння кількох типів. До одного з них належать «кращі представники» пев-
ної частини мови [, с. ], що не викликають жодних сумнівів у визна-
ченні їх частиномовної належності, тому опиняються поза межами пропо-
нованого проекту Словника. До іншого типу належать такі, що піддаються
процесам граматичної транспозиції, внаслідок чого виникають морфологі-
чні оморяди (омокомплекси) (гаразд — іменник, прислівник, частка). Поряд
із цими двома типами виразно простежується проміжний, безпосередньо
пов’язаний із функціональною сферою, у межах якого виявляємо своєрі-
дні синкретичні утворення, які поєднують ознаки двох (або більше) лекси-
ко-граматичних класів слів (днями — іменник, прислівник) [, с. ]. Аналі-
зуючи вияви міжчастиномовної омонімії, часто спостерігаємо явище син-
кретизму, яке яскраво виражене в омопарах (омокомплексах), причому на
різних рівнях мовної системи. На лексичному рівні це спільність сем вихі-
дної форми і транспозита, на морфологічному — збіг їхніх функціонально
різних граматичних ознак. На думку І. Висоцької, «морфологічний синкре-
тизм заслуговує на увагу дослідників у зв’язку з неоднозначністю структур-
но-семантичних властивостей частинмови і рухомістюморфологічного ста-
тусу деяких слів у різних синтаксичних умовах» [, с. ]. Саме такі явища
лягли в основу створення Cловника.

Міжчастиномовні омоніми поділяємо на лексико-граматичні та фун-
кціональні. Лексико-граматичні омоніми — це однакові за звучанням ети-
мологічно віддалені чи неспоріднені слова, які мають різні лексичні значе-
ння чи виражають різні семантико-синтаксичні відношення, чи відтінки
суб’єктивної модальності (де — прислівник, частка; і — сполучник, частка,
вигук тощо), та належать до різних частин мови. Цілком виправдано до
цього типу зараховують омоформи на зразок діти, мати — іменник і діє-
слово, віра — іменник і вигук, і т. п., однак такий різновид лексико-грама-
тичних омонімів не представлений у Словнику, тому що визначення їх
частиномовного статусу не викликає труднощів. При цьому ціла низка лек-
сико-граматичних омонімів увійшла до реєстру, оскільки, за нашими спо-
стереженнями, у процесі частиномовного аналізу такі слова стають предме-
том дискусій (ж, же — частка, сполучник).
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Функціональні омоніми — це однакові за звучанням етимологічно спо-
ріднені слова чи окремі словоформи, що належать до різних частин мови
(авансом — іменник, прислівник; горе — іменник, прислівник, вигук, десь —
прислівник, частка; довкола — прислівник, прийменник; жаль — іменник,
прислівник). Такий тип омонімів виникає у результаті граматичної транс-
позиції (або морфолого-синтаксичного способу словотворення), яка стосує-
ться як переходу слова з однієї частини мови в іншу, так і вживання у фун-
кції іншої частини мови. При класифікації функціональних омонімів необ-
хідно враховувати різні ступені транспозиції, які описав І. Вихованець. На
його думку, перехід частин мови реалізується синтаксично, морфологічно
й семантично, а відповідно «це різні ступені переходу, початком якого слід
вважати переміщення елемента в нетипову для нього синтаксичну позицію.
Змінювана синтаксична позиція може набувати морфологічного закріплення
(морфологічний ступінь переходу) або семантичного завершення (семанти-
чний ступінь переходу)» [, с. –].

Враховуючи багатоманітність явищ транспозиції, а також різні її сту-
пені, функціональні омоніми розподіляємо на регулярні (із високою часто-
тою та певними закономірностями слововживання) та оказіональні (пере-
важно виникли в результаті субстантивації різних частин мови): Власне,
двох «або» не могло бути… (Іван Багряний, Сад Гетсиманський); Се було
те «ай», сполохане вранці, молоденьке, біляве, з ніжною лінією тіла, курносе
і синьооке (М. Коцюбинський, В дорозі)… Велике «може» жило в нім [Степа-
нові]… (В. Підмогильний, Місто). Такий тип при укладанні реєстру до уваги
не беремо.

Регулярні функціональні омоніми поділяємо на синкретично-дифе-
ренційовані, синкретично-недиференційовані та синкретично-потенційні.
Синкретично-диференційовані омоніми — це етимологічно споріднені
слова чи окремі словоформи (вихідна форма — транспозит), причому похід-
не слово (словоформа) одночасно поєднує семантико-синтаксичні ознаки
двох частин мови (боком — іменник, прислівник; вглиб — прислівник, при-
йменник; додолу — прислівник, прийменник). Різний морфологічний ста-
тус синкретично-диференційованих функціональних омонімів закріпле-
ний хоча б в одному тлумачному чи граматичному словнику в окремих
словникових статтях (без індексів на позначення омонімів). Для визначе-
ння належності слова до певного лексико-граматичного класу було викори-
стано різні лексикографічні джерела [, , , , , , , ]. Функціональні
регулярні синкретично-диференційовані омоніми переважно є виявом пов-
ної транспозиції. Підвидом цієї групи є омографи — різнонаголошувані ети-
мологічно споріднені слова чи словоформи, причому похідне слово (сло-
воформа) одночасно поєднує семантико-синтаксичні ознаки двох частин
мови: бíгом (іменник) — бігóм (прислівник), гýртом (іменник) — гуртóм
(прислівник), вúпадком (іменник) — вúпáдком (прислівник), крýгом (імен-
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ник) — кругóм (прислівник), загáлом (іменник) — загалóм (прислівник)
тощо.

Синкретично-недиференційовані омоніми — це етимологічно спорідне-
ні слова чи окремі словоформи, у яких похідне слово (словоформа) одно-
часно поєднує семантико-синтаксичні ознаки двох лексико-граматичних
класів і вживається у функції іншої частини мови. Наприклад, уживання
іменникових словоформ самотою, світанком, серединою, смугою в значенні
прислівника, прислівників вчора, завтра в значенні іменника призводить
до виникнення цієї групи функціональних омонімів. Різний морфологі-
чний статус синкретично-недиференційованих функціональних омонімів
на сучасному етапі мовного розвитку ще не закріплений у тлумачних
чи граматичних словниках. Їхній опис у лексикографічних працях супро-
воджується ремаркою «у знач. іменника, прислівника, частки тощо». Для
визначення їхньої вторинної частиномовної функції опиратимемось на
зазначені вище словники та контексти здебільшого з художнього, публі-
цистичного та розмовного стилів.

Синкретично-потенційні функціональні омоніми відрізняються від
двох попередніх груп тим, що в лексикографічних джерелах транспозит-
ні зрушення в лексико-граматичній природі слів не відображені, однак
вони спостерігаються в багатьох контекстах, які здебільшого виявляються
в усному мовленні. Так, словоформи орудного відмінка однини іменни-
ків на зразок вовком, звіром, звірюкою, змійкою на підставі ілюстративного
матеріалу вважаємо синкретично-потенційними функціональними омоні-
мами: . Володько вовком накинувся на все домашнє. На вогнi варилася каша
(У. Самчук, Волинь). . Воронцов… щоразу озираючись, уважно оглядав бійців,
що змійкою брели за ним, шелестячи листям, їх було мало (О. Гончар, Пра-
пороносці). До виділених транспозитів можна дібрати прислівники-сино-
німи (вовком — жадібно, по-вовчому, змійкою — звивисто), які увиразнюють
процеси адвербіалізації. Синкретично-потенційні омоніми репрезентують
початковий ступінь транспозиції. Кожен випадок виникнення синкретич-
но-потенційної омопари чи омокомплексу — це індивідуальний життєвий
шлях конкретного слова, дуже довгий, бо розтягнений на століття, і загад-
ковий, бо часто приховує етапи перевтілення однієї частини мови в іншу.
Цей процес розглядаємо з урахуванням не тільки синтаксичної функції
похідного слова в реченні, а й тих морфологічних, семантичних, інколи —
графічних чи акцентуаційних метаморфоз, яких зазнає дериват при пере-
ході з однієї частини мови в іншу. Усі зазначені різновиди представлені
у Словнику.

Джерельною базою для пропонованої лексикографічної праці став Слов-
ник української мови в -ти томах. Кожну одиницю омопари (омоком-
плексу) описано за розробленими принципами, проілюстровано перекон-
ливими прикладами здебільшого з художнього та публіцистичного стилів.
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Крім того, як допоміжні наведено прийоми розрізнення однозвучних слів,
апробовані в практичному курсі морфології сучасної української мови.

Омопари (омокомплекси) розташовано в реєстрі Словника за абеткою.
Словникова стаття у своїй структурі містить дві взаємозв’язані частини —
граматичну характеристику слова й розкриття його лексичного значення.
Основною складовою виступає граматична характеристика, що зумовлено
головною метою укладання Словника.

У загальний заголовок словникової статті винесено слово (словоформу).
Над вокабулою подано індекси, які вказують на кількість граматичних слів,
що вступають у відношення міжчастиномовної омонімії: ВІК–, БРÁВО–,
ВСЬОГÓ (УСЬОГÓ)–, ВСЕ (УСÉ)–. Після заголовного слова подано схему-

-формулу, що позначає тип міжчастиномовних омонімів і узагальнює його
кодифікований частиномовний статус, при цьому вказуючи на тенденції
транспозитних зрушень.

Кожен компонент омопари (омокомплексу) наведено окремо з абзацу
як частину словникової статті. Далі охарактеризовано частиномовний ста-
тус кожного слова, а саме а) загальночастиномовне (категоріальне) значе-
ння, яке для самостійних частин мови супроводжується відповідним питан-
ням; б) морфологічні ознаки, які характеризують самостійні частини мови;
в) синтаксична функція самостійних частин мови як вказівка на те, яким
членом речення потенційно може виступати слово, що є компонентом омо-
пари (омокомплексу). Після визначення частиномовного статусу слів, що
належать до самостійних частин мови, розкриваються їхні лексичні значен-
ня. Характеристика несамостійних частин мови здійснюється з урахуван-
ням їхніх специфічних ознак — передусім граматичної функції в контексті.

Граматична омонімія належить до явищ, при аналізі яких неможливо
не враховувати лексичного значення слова, а тому другим компонентом
у структурі словникової статті виступає його розкриття відповідно до
загальноприйнятих лексикографічних принципів. З’ясування семантики
реєстрового слова в сукупності з характеристикою граматичних особливо-
стей дає змогу визначити його частиномовну належність.

Для підтвердження існування міжчастиномовних омонімів у сучасній
українській мові, для повнішого розкриття їх граматичних характеристик
і пов’язаних із ними лексичних значень, виявлення синтаксичних зв’язків,
які часто стають домінантними при визначенні частиномовного статусу
слова, подаються ілюстрації з текстів, що репрезентують сучасну україн-
ську літературну мову через призму різних функціональних стилів — пере-
важно художнього, публіцистичного, розмовного, а також епістолярного,
рідше — офіційно-ділового. Якщо реєстрове слово багатозначне, кожне
його значення супроводжується відповідними контекстами-ілюстраціями.

Зразок словникової статті:
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ПРÁВДА–

(ФОР с-н,, ↕ ФОР с-п)
ПРÁВДА. Іменник. Предметність (що?). Вступає у відношення між-

частиномовної омонімії тільки у грамат. знач. роду (ж.), числа (одн.), від-
мінка (наз.). Синтакс. ф-ція (підм., част. склад. ім. присуд.).

! Іменник може мати залежні прикметники або займенники при-
кметникового типу відмінювання.

. Те, що відповідає дійсності, істина. Малі думають, що мама темніша,
ніж шкільні, бо ті ходять з новими книжками, а вона старі читала… Так
там була правда і серце, а що в теперішніх? (В. Барка, Жовтий князь); //
Певна сукупність достовірних відомостей про кого-, що-небудь. Має зна-
чення лише правда про світ, про буття. Хіба дарма Христос казав: «Пізна-
йте правду, і правда звільнить вас»? (О. Бердник, Камертон Дажбога); //
Дійсний стан речей. А правда полягає в тому, що все життя поєднував він
[Довженко] у собі і художника-образотворця, і письменника, і кінорежисера,
і мислителя та громадського діяча (М. Рильський, Олександр Довженко).
. Правдивість, правильність. Загинули і винні, і безвинні, і ті, що катували,
й жертви їх; багаті й бідні в спільній домовині лягли спочити: перші від утіх,
а другі від наруг, знущань і праці, — у крові потонули правда й гріх (М. Драй-

-Хмара, Ведмідь-гора). .Справедливість, порядок, який ґрунтується на спра-
ведливості. Над нами гордий прапор має, вперед сміливо йдем. У серці правда
лиш одна є, наснажена дзвінкиммечем (Б.-І. Антонич, Навпроти тьми, неволі,
горя); // Соціально зумовлене розуміння справедливості. Мужича правда
єсть колюча, а панська на всі боки гнуча (І. Котляревський, Енеїда). . Ужива-
ється як назва кодексів середньовічного права. «Руська правда» стала осно-
вою для формування правових збірників пізнішого часу, зокрема Литовського
статуту (В. Білоцерківський, Історія України).

ПРÁВДА. Прислівник. Ознаковість. Незмінюваний. Синтакс. ф-ція
(гол. чл. односкл. реч., част. склад. присл. присуд.).

! Прислівник не може мати залежних прикметників або займенни-
ків прикметникового типу відмінювання. Керує іменниками, займен-
никами.

Предикативний. Справді, насправді. Але всіх не витягли, ще й для нас
залишилось. — Юнак весело подивився на Хому. — І сажі наковтались доволі,
то є правда (О. Гончар, Прапороносці); // � хіба, чи, невже правда. Ужи-
вається у питальних реченнях. — Ніхто мене, Іване, не кохав і не покохає…
Це я так… Та й цур йому, тому коханню. Кажуть, що воно, як хвороба. Чи
правда? — І дивиться [Уляся] на мене по-пташиному, повернувши голову
вбока (Ю. Мушкетик, Гетьманський скарб).

ПРÁВДА. Модальник. Суб’єктивна модальність. Незмінюваний.
У реченні — вст. сл.

! Завжди відокремлюється комами.
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Уживається для підтвердження достовірності висловлювання; ↔ мод.
справді. Приїхав додому, місця не знаходжу, мама, правда, радіє, щаслива,
на сьомому небі старушка! (О. Гончар, Тронка); // Правду кажучи; ↔ мод.
щоправда. Боязкий сніг, випадаючи вранці, розтавав на бруку рідким боло-
том, нешкідливим, правда, для Степанових юхтових чобіт, але дошкульним
для пацанів, цих пасербів міста, що, не маючи галош, перебирались на зимові
помешкання до водогінних люків та смітників (В. Підмогильний, Місто).

ПРÁВДА. Частка.Модальність.
! Стоїть у кінці питального речення, завжди відокремлюється комою;

як еквівалент речення супроводжується знаком питання.
Розм. Питальна. � правдаж. Уживається для посилення запитання і спо-

нукання до певної відповіді; ↔ част. еге, так. — Еге ж, виростеш, коли не
помреш, — бубонить Павло Музика. — А не хочеться вмирати, хочеться
пожити, правда? — Хочеться, дядьку! (Є. Гуцало, Голодомор); Я думаю, що
завдяки цьому Ти можеш бути і тут, і на Місяці. Бо насправді нам дозволено
щось одне: або тут — або на Місяці. Ми роз’єднані, правда ж? (Ю. Андру-
хович, Дванадцять обручів); — Сашко вас проведе. Правда ж? — глянула на
чоловіка Іринка (С. Соловйов, Поріг).

Отже, пропонований проект Cловника є першою спробою лексикогра-
фічного опрацювання матеріалу про явище міжчастиномовної омонімії
в сучасній українській мові. Цим Cловником можуть скористатися викла-
дачі й студенти, аспіранти, учителі-словесники й учні шкіл і гімназій гума-
нітарного профілю. Матеріал Словника може стати джерельною базою для
нових досліджень передусім у сфері морфології сучасної української мови.

Список літератури

. Великий тлумачний словник української мови. Київ .
. ВИХОВАНЕЦЬ, І. Р., ГОРОДЕНСЬКА, К. Г.: Теоретична морфологія україн-

ської мови. Київ .
. ВЫСОЦКАЯ, И. В.: Синкретизм в системе частей речи современного русско-

го языка. Москва .
. ГЛІБЧУК, Н. М.: Синкретизм у площині функціональної омонімії. Іn: Украї-

ноцентризм наукового сумління: Збірник наукових праць на пошану профе-
сора Зеновія Терлака. Львів , с. –.

. ГОРОДЕНСЬКА, К. Г.: Граматичний словник української мови: Сполучники.
Херсон .

. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна. Київ
.

. ДЕМСЬКА, О., КУЛЬЧИЦЬКИЙ, І.: Словник омонімів української мови.
Львів .





Словник міжчастиномовних функціональних омонімів сучасної української мови: від ідеї…

. ДОБОСЕВИЧ, У. Б.: Критерії та прийоми визначення частиномовного ста-
тусу морфологічних транспозитів. In: Вісник Львівського університету.
Серія філологічна. Вип. . Львів , с. –.

. ЗАГНІТКО, А. П., ДАНИЛЮК, І. Г., СИТАР, Г. В., ЩУКІНА, І. А.: Словник
українських прийменників. Сучасна українська мова. Донецьк .

. КУБРЯКОВА, Е. С.: Язык и знание: на пути получения знаний о языке: Ча-
сти речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира.Москва
.

. КУНЬЧ, З. Й.: Універсальний словник української мови. Тернопіль .
. ЛЕДЕНЁВ, Ю. И.: Состав и функциональные особенноти класса непол-

нозначных слов в современном русском литературном языке. Автореф. дис.
д-ра филол. наук. Москва .

. ЛЕНДАУ, С. І.: Словники: мистецтво та ремесло лексикографії. (Словникар-
ські есеї). Київ .

. ПЕШКОВСКИЙ, A. M.: Русский синтаксис в научном освещении. Москва
.

. Словник української мови в т. Київ –.
. Словник української мови у т. Київ –.
. ТАРАНЕНКО, О. О.: Омоніми. Іn: Українська мова: Енциклопедія. Київ ,

с. .

e Dictionary of Modern Ukrainian Lexico-Grammatical Homonyms:
from Idea to Project
Nataliya Hlibchuk — Ulyana Dobosevych
e paper concerns the phenomenon of lexico-grammatical homonymy in the modern
Ukrainian language. We suggest the classification of lexico-grammatical homonyms, jus-
tify the idea of the project, and point out the theoretical and practical value of lexicograph-
ical description of this phenomenon. e paper also describes the principles of compiling
a dictionary of lexico-grammatical homonyms and explores the peculiarities of the dictio-
nary entry structure.
Key words: morphology, parts of speech, lexico-grammatical homonyms, a dictionary,
a dictionary entry.

Словарь межчастеречных функциональных омонимов современного
украинского языка: от идеи к проекту
Наталья Глибчук — Ульяна Добосевич
Рассмотрено явление межчастеречной омонимии современного украинского языка,
предложена классификация межчастеречных омонимов, обоснованно идею, тео-
ретическую и практическую необходимость лексикографического описания этого
явления. Выяснено принципы составления словаря межчастеречных омонимов,
раскрыты особенности структуры словарной статьи.
Ключевые слова: морфология, части речи, межчастеречные омонимы, словарь, сло-
варная статья.
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Динаміка акцентної системи українських
північнолемківських переселенських говірок

Статтю присвячено розгляду акцентуаційних особливостей сучасного говіркового
мовлення лемків, переселених у західні області України з Північної Лемківщини
(тепер Республіка Польща). На підставі особистих експедиційних діалектних запи-
сів простежено збереження/занепад парокситонного типу наголошування в дослі-
джуваних говірках.
Ключові слова: північнолемківські переселенські говірки, українська літературна
мова, наголос.

Вільний наголос, нормативно закріплений для сучасної української мови,
по-різному виявляється в її діалектах. У процесі свого становлення рухо-
мий тип наголошування із незначним збільшенням експіраторної сили
наголошених складів почав домінувати й поступово витісняв інший тип —
т. зв. парокситонезу (наголошування слів на передостанньому складі),
який, як стверджує Л. Коць-Григорчук, був притаманним «у минулому зна-
чній частині українського діалектного простору, що сягала на півночі майже
по Прип’ять, […] на сході охоплювала Поділля», а на півдні й заході межу
окреслювала лінія кордону українських етнічних земель [, с. ]. Підста-
вою до такого окреслення слугувала й карта №  АУМу, на якій репре-
зентовано зону української парокситонези в діалектах: «з північного сходу
сягає середньополіських говірок і східної частини волинсько-поліських, півні-
чних околиць Житомирщини, Білої Церкви — по р. Синюху. Межею зі заходу
та півдня є межа української етнічної території» (сс. Верхомля, Бартне,
Кремпна (Польща), Нижні Репаші, Кружльов, Нижній Комарик, Руська
Поруба, Матяшка (Словаччина)) [, с. ; , с. ]. Варто зауважити, що на
діалектному суміжжі цього ареалу (сс. Малий Липник, Якуб’яни, Хмельова,
Гавай, Жатківці (Словаччина), м. Шід та с. Липовляни (Боснія)) зафіксовано
парокситонний наголос три- і більшескладових слів із паралельним віль-
ним наголошуванням [, с. ].

У просодичній системі української мови внаслідок докорінного пере-
форматування (очевидно, Х ст.) відбулися деякі хитання наголосу з огляду
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на морфологічні зміни й аж ніяк на істотні фонетично зумовлені [, с. ].
Ґрунтовний лінгвістичний аналіз дав підстави Ю. Шевельову назвати
єдине серед українських діалектів усталення місця наголосу (поширювалося
із заходу на схід) в лемківських говірках (включно із т. зв. замішанцями —
представниками українського острівця поблизу м. Кросна в Польщі) вна-
слідок їхнього контактування з польськими та східнословацькими говір-
ками [, с. ]. Проте ареал парокситонного наголосу після Другої світової
війни назавжди суттєво змінився — втрачено територіальну цілісність захі-
дноукраїнського регіону через примусові депортації корінних мешканців
цих земель (Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя) [, с. ]. Як
наслідок, від середини ХХ ст. носії говору втратили можливість жити на
рідній землі, відповідно безперешкодно зберігати та розвивати свої куль-
турні традиції, мову. Фактично, жоден із українських діалектів, окрім пів-
нічнолемківського, не втратив своєї компактності, не опинився в розпоро-
шенні між іншими говорами чи літературними мовами (українською, поль-
ською тощо). Відповідно говір продовжував функціонувати вже в іншому
мовному оточенні, що зумовило значні зміни в його системі.

Безсумнівною особливістю західнокарпатського (лемківського) говору
(карпатська група південно-західного наріччя української мови) є розмі-
щення фіксованого наголосу на другому складі від кінця слова: |земл′а,
зо |лото, кра |сота, куче |рикы ‘кучері’, |меджа ‘межа’, мо |локо, о |зеро,
|отец, по |вод′і, |сестра, со |нечко, хус |точка; во |д′аниǐ, марину |ваниǐ ; |она

‘вона’, да |котриǐ ‘декотрий’; |йеден ‘один’, ш’іст |дес′ат ‘шістдесят’; |горит,
(й)із |дити, |могти, |прин′ус ‘мин. ч. до принести’, стра |шити ‘лякати’. Біль-
шість дослідників уважає, що такий акцент закріпився під впливом паро-
кситонези в польській мові [, с. –; , с. ; , с. ]. З усіх українських
діалектів сталий наголос, як стверджував З. Штібер, властивий тільки лем-
ківським говіркам, натомість жоден інший український говір (напр., наддні-
стрянський чи надсянський), що піддавався польському впливові, такого
типу наголошення не засвоїв; руйнування східнослов’янського типу наго-
лошування було можливим тільки за умови цілковитої полонізації укра-
їнської говірки [, с. ]. Відомий дослідник південнолемківських говірок
І. Панькевич також не заперечував закріплення парокситонного наголосу
в лемківських говірках внаслідок усталення такого наголосу в польській
мові в XIV–XV ст.: найперше впливу зазнали північнолемківські, а згодом
і південнолемківські говірки [, с. –].

Отже, у науковому діалектологічному середовищі беззастережно уста-
лилася думка, що лемківське парокситонування є наслідком тривалих кон-
тактів українців північної частини Лемківщини з носіями польської мови.
Однак, на підставі карти АУМу стосовно української діалектної парокси-
тонези проф. Л. Коць-Григорчук піддає сумніву таке твердження й вважає,
що постійний наголос на другому складі від кінця слова в українській мові
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міг з’явитися «закономірно спонтанно, незалежно від іншомовних впливів або
тільки підтриманий ними, бо на надто великій українській мовній території
виявляються факти парокситонування окремих слів, їх групта граматичних
форм […] чим далі на південний захід, тим більше трапляється таких слів»
[, с. ]. Як продовження дискусії відомий лінгвогеограф припускає: якщо
умовно взяти XVI ст. за період уже сформованого парокситонного наголосу
в лемківських говірках, то в часовому вимірі він збігається з аналогійним
періодом в утвердженні польської парокситонези. Тому в такому разі най-
доречніше говорити про «співдію у формуванні цього явища, аніж про поль-
ський вплив на його розвиток у говірках лемків» [, с. ].

Не всім лемківським говіркам був притаманний сталий наголос. Це
дало підстави польському ученому З. Штіберу поділити ареал Лемківщини
на дві частини: західну (із польським типом наголосу на другому складі
від кінця слова) і східну (з українським рухомим типом наголошування)
[, с. –]. На польському боці ареал різномісного наголосу окреслюють на
схід села Лупків–Ославиця–Радощиці–Довжиця–Чистогорб–Явірник–Ре-
педь–Полонна–Морохів–Височани–Мокре–Загутинь–Сторожі–Сянічок–
–Чертіж–Костарвіці; сталий парокситонний наголос починається на захід
від сіл Вислік Верхній–Карликів–Белхівка–Збоїська–Прусік–Новосільці [,
с. ]. З. Штібер зафіксував у північнолемківських говірках західного типу
й наявність поодиноких форм із відсутнім наголосом на передостанньому
складі (напр., |загата, |заголовок (Карликів); бри |ви, кри |ви — Р. в. від кров
(Босько); та |ке, ход |иў (Черемха, Воля Нижня); ку |пиў, в’і |д′іў (Барвінок);
и |ду, те |че, ко |вал′, чоло |в’ік (Воля Вижня, Вислік Вижній, Вислік Верхній,
Петрова Воля, Прусік, Карликів, рідше Барвінок, Черемха, Воля Нижня,
Босько)), що свідчить про збереження акцентуаційних форм східного типу
[, с. ].

Сьогодні північнолемківські говірки за умов переселення їхніх носіїв
на західноукраїнські терени піддаються впливові літературної української
мови та її діалектів (наддністрянського зокрема). До аналізу залучено говір-
кове мовлення лемків лише з тих населених пунктів, які до переселення,
за поділом З. Штібера, належали до західного типу, оскільки тільки такий
матеріал дасть підстави охарактеризувати збереження/занепад парокси-
тонного типу наголошування на сучасному етапі функціювання північно-
лемківських переселенських говірок в умовах некомпактного проживання
їхніх діалектоносіїв [див. перелік н. п. у кінці статті].

Із проаналізованих аудіотекстів щодо вивчення парокситонного типу
наголошування в говірковому лемківському мовленні діалектоносіїв
умовно можна об’єднати в такі групи: ) респонденти, в яких досі послі-
довно збережено наголошування слів на передостанньому складі; ) респон-
денти, в яких розхитується система наголошування слів на передостан-
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ньому складі; ) респонденти, які втратили здатність наголошувати слова
на передостанньому складі.

Представники першої групи — особи, зрозуміло, найстаршого віку, які
вільно оволоділи говіркою ще до переселення або відразу після депортації,
жили в лемківському діалектному оточенні в селах, відповідно не так інтен-
сивно піддавалися контактуванню з українською літературною мовою та її
діалектами: там на С |тал′інску ка |зали / же при(й)і |хали |дикы |л′уде / же
|дикы |л′уде з´ |л′іс′′іў / а йаґ |ми´с′′а поўбие |рал·иі до´с |войіх ўб |ран′іў /та аж
хо |дилис′′а ди |вити і ка |зал·иі / на´ |мене ца |р′іўна // же ца |р′іўна йа |д′іўчина
|была / |така мо |лода // йаґ´йем с′′а ўб |рала до´ |ґорсета / |до´тоǐ тибе |товоǐ
с′п’ід |ниц′і / |таку виши |вану б |л′уску / то му |с′іла´м да |вати |пот′ім тим
д′і |ўчат′ім // там поўби |рали´с′′а т |рошкы // пол′і |тала / пол′і |тала |соб’і
і зноў д |ругу ўби |рала / бо |они |таке |ани не´ви |д′іли там // | была |б’іда
|така ст |рашне [Міл.]; йаґ´д′іў |чата / то´от чет |верга п |лели ко |с′′ічкы /
бо |мали |волоз |доўгиĭ / ко |с′′ічкы п |лели / |жебы быў куче |р′авиĭ |волос // то
т |реба |было |кожну диі |тину т′іĭ |мам’і по |мыти / поче |сати / зап |лести /
а´йаґ |была |сестра с |тарша / то ўже п |лела |йедна д |руг’іĭ / але то |было
|таке |жит′а // а |мали нап |рим’ір два |дцетпйат |морґ’іў |пол′а / і поп |робуĭ /
і зо´ |шіст ко |роў три |рази дн′а видо |йіти т′іĭ |мам’і і |п’іти на |поле /
і зро |бити |чого там |йе // ф´коли |санкы б |рали диі |тину с:о |бойу от са |мого
|малку на |поле / к |лали |до´тоĭ коли |санкы // чи |оно пла |кало / чи н′іт /
|она |мала |т′іл′кы |того |часу / |штоби |його накор |мити / а |решту
|оно йуж |мало |само |наĭти йа |кысу |соб’і за |баўку // і |тому |нашим
|л′уд′ам не´ |было |таґ аж |лехко / але |р′іўно´ж тим пор′іў |н′ати з |нашим
по |в’ітр′ам і с тим |шыткым / то |зараз пор′іў |н′ан′а |не´ йе // |може |было
|само ф’і |зично |т′ашче / але кул′ |тура |была ў нас // на |кажде с′′ |в(’)ато
схо |дилис′′а // |л′уди нап |рим’ір |перед каж |дима р′ізд |в′анима с′′ |ватами
схо |дилис′′а / |были ве |ч’іркы // |каждиĭ |веч’ір |ишли д′іў |чата / х |лопц′і /
|тота п |лела / |тота вишы |вала |дашто / |кажда |мала ро |боту / си |д′іли
на |тотых ве |ч’ірках і ф |с′акы ан′іґ |доты пов’і |дали / йаґ´з |викла |молод′
[Сол.]; йа |мала |сестру /тато |вого б |рата / |то´ўсе на |Паску |она пи |санкы
|такы ф |шиткы і |фаǐни ро |была / што с |лавы |было на |цале |село [Дал.];
|терас |л′уди |неи´йе |такы / |йаґ |были / |они ф |шитко с |войе зґаĭну |вали
[По. Я.]; |тот′і мо |лод′і гу |дакы так р′аў |чали / што го |лови бо |л′іли [Тих.];
йужш ўтра |тила´м |памн′ат′ / де |треба |т′ати [Во. Н.]; к’ед х |цеш / то
побе |ремес′′а / а |ні / то |пов’іч ‚якщо хочеш, то одружимося, а ні — то скажи‘
[Ганч.]; през |село прохо |дила фрон |това |лен′ійа ‚через село проходила лінія
фронту‘ [Ганч.]; |лемкы на за |р’ібпкы і |хали до Гаме |рикы [Вис]; по |чекаĭ /
|ти ішче |познаш / |што то |быти мо |лодим [Шк.].

До цієї групи можемо зарахувати й окремих представників середнього
та молодшого поколінь, які свідомо опанували говірку своїх батьків:
кажуть, що лемки довго живуть? — таґ´ |йест / бо |йа´мам |ц′оц′у / йій на
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ґ |нешні ден деўйа |дес′′ат |семиǐ р′ік і |йа´вам |пов’ім / |она йаґ |йеде / зо |заду /
|то´би не´ |пов’іў / же йій с′′ |т′іл′кы |рок’іў / таґ |йеде / не |йеде йак с |тара
л′у |дина / а |йиеде |так барз р′іў |н′іц′ко / о |так |ходит // |йедно |б’іда / же не
|чуйе / не |чуйе |б’ідна / а так |шытко |хоче з |нати / |шытко пам |йатат /
што |было г моло |дости // йак п |риǐдеш / то |буде пов’і |дала годи |нами /
|она |шытко пам |йатат / деўйа |дес′′ат |семиǐ р′ік [ВоЦ.]; |р’іжны ґу |дз′′ікы
|тепер мо |жемо напот |кати [Ворб.]; а |парат быў |фаǐниǐ / наро |били´з´мо
з |нимок [КВол.].

До другої групи належать особи зі шкільною та вищою освітою сере-
днього й молодшого поколінь, проживають у селі/місті; відповідно до
мовної ситуації можуть застосовувати той чи інший тип мовлення, роз-
межовуючи діалектні особливості та літературний стандарт. Усе ж внаслі-
док такого контактування наголос піддається інтерференції, відбувається
процес сплутування під час вибору доречного варіанта, з’являються пара-
лельні форми — літературна і діалектна: голо |ва і го |лова, гор |н′а і |горн′а,
зи |ма і |зима, моло |ко і мо |локо, |озеро і о |зеро, сиро |та і си |рота, се |ло
і |село; доро |гиĭ і до |рогиǐ ; поче |каĭ і по |чекаǐ. Можна констатувати, що через
розхитування акцентуаційної норми в обстежених говірках парокситонеза
найбільш стійка у вимові присвійних займенників: |мойа, с |вого, т |войа,
т |вого, менше — дієслів: |болит, |бы(у)ла, в |з′ала, |лечу, |пишу, с |тойу і най-
менше — іменників: елект |рика, |коса, |м’ішок, |роса [, с. ].

До третьої групи належать особи, котрі за етнічною належністю нази-
вають себе представниками північнолемківських говірок, але цілковито
втратили навики діалектного спілкування, наголошування зокрема, внаслі-
док різних лінгвальних і позалінгвальних чинників (у радянський час т. зв.
політика «непрестижного» діалекту, ЗМІ, умов навчання чи праці тощо).
Ця група викликає найбільшу тривогу дослідників, оскільки вже з’явилося
покоління, з яким може зникнути один із архаїчних говорів українського
діалектного ареалу.

Аналізована джерельна база дає підстави до таких висновків — у межах
першої та частково другої груп парокситонезу збережено в таких випадках:

. у початковій формі дво-, три- та більшескладових слів: а) в імен-
никах: |атак, |бал′кон, бе |с′′іда, |б’іда, бу |рачок, |вода, го |лова, де |рево,
запа |л′ін′а |ґарла ‚мед. ангіна‘, з |начок, ка |пел′уш ‚капелюх‘, ка |пус′′н′ак,
ко |баса, |л′ін′ух, мо |лоток, |нога, |отец, пе |чиво, по |лотно, ро |диче ‚мн.
родичі‘, |рос′іл, с |вин′а, йа |года; б) у прикметниках: апты |карск’іĭ ‚апте-
чний‘, база |ровиĭ ден ‚базарний день‘, выз |наниĭ, выка |паниĭ |отец ‚вили-
тий батько‘, выко |шениĭ, |горск’іĭ ‚гірський‘, зав’і |шениĭ, к |васниĭ, пра |жене
мо |локо ‚варене молоко‘, |пустиĭ ; в) у дієсловах: бах |кати, выба |вити,
выздоро |вити ‚видужати‘, выру |бати, выштур |кати, меш |кати, ни |шчыти
‚нищити, руйнувати‘; г) у числівниках: |йеден ‚один‘, двадца |теро ‚двад-
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цятеро‘, дев’ат |дес′′ат ‚дев’яносто‘; ґ) у прислівниках: до |горы ‚вгору‘,
на |конец ‚нарешті‘, напо |темкы ‚в пітьмі‘;

. у граматичних формах: а) іменників: |йав’ір — йа |вору, |лижв′ар —
лиж |вар′а, |мат′ір — ма |тери, |оген — |огн′а; |нога — |ногом, на |ноз′і; |чело —
на |чел′і ‚на чолі‘; с′′ |в’іжы о |вочы; б) прикметників: |лысиĭ — лы |сого,
зе |лениĭ— зеле |ного; в) займенників: зо |собом ‚зі собою‘, |мене, |мого/мо |його,
|мому/мо |йому, |мойе, |моім, на |мому; т |вого/тво |його, т |вому/тво |йому,
т |войа, т |войе, т |воім, на т |воім; с |вого/сво |його, с |вому/сво |йому, с |войа,
с |войе, с |воім, сво |іма; |каждиĭ, каж |дого, каж |дому; г) числівників: йед |ного,
|йедны, |йедных, |йедным, йед |ныма, |йедна, |йедноĭ, |йедно, п’ат |дес′′ат,
двадце |теро; ґ) дієслів: ба |нуйу ‚сумую‘, буду бес′′і |дуваў ‚розмовлятиму‘,
|болит, |дайу, вы |рубам, дока |зуйу, |жыйу, |жыйеш, |жыйе, |жыйут, |ішли,
ко |симе, ко |сите, |лечу, |летиш, |летит, |махам, |махаш, |махат, |несу
зо |собом ‚несу зі собою‘, опа |р′уйу ‚обшпарювати‘, по |с′′ідит ‚посидить‘,
по |чекаĭ, |рукы с |вербл′ат;

. у складі фонетичного слова, що поєднує повнозначне слово і т. зв.
клітики (у препозиції — проклітики, у постпозиції — енклітики), які при-
лягають до слова з наголосом, утворюючи з ним акцентну єдність. До
інвентарю проклітиків та енклітиків належать короткі слова, в основ-
ному, це прийменники, сполучники, частки, допоміжні дієслова, займен-
ники тощо: |не´зшчуў´с′′а / йаґ´в |лет′іў до´с |таĭн′і; йужш ўтра |тила´м
|памн′ат / де |треба |т′ати [ВоЦ.]; |йаґбы |соб’і барз´ |довго при |зерал [Шк.];
про |чытаĭ´ми |тоту к |нишку [ВоВ.]; к |воку зару |бали на´ |рос′′іл [ВоН.];
л′іп |шого приспособ |л′ін′а´му і не´т |реба |было [Дал.]; п |росто |маў´йем /
і |ішчы´мам / |м’іцну |пам′ат і до´г |неска па |м′атам вф |шытко // |тото´м’і
|с′′ідит барз´глу |боко од´ |часу д′і |тин′ства [СВ.]; в |тоўды лем´ |будеш |собом
і шану |вати т′а´ |будут |л′уде [ВоН.].

На сучасному етапі буття в досліджуваних говірках спостерігаємо роз-
хитування нормативного діалектного наголошування. Частина респонден-
тів все ще послідовно зберігає ініціальний наголос, але, на жаль, змушені
констатувати, що кількість таких носіїв щороку зменшується, а наступні
покоління втрачають цю специфічну діалектну рису, як і здатність вільно
розмовляти своєю говіркою загалом.





Динаміка акцентної системи українських північнолемківських переселенських говірок

Перелік назв населених пунктів (звідки після Другої Світової війни
переселено респондентів) та їхніх скорочень

Барв. — Барвінок (Barwinek)
Бог. — Богуша (Boguzsa)
Бос. — Босько (Besko)
Брт. — Бортне (Bartne)
Верх. — Верхомля (Wierchomla)
Висл. — Вислічок (Wisłoczek)
Вис. — Висова (Wysowa)
ВоВ. — Воля Вишня (Wola Wyżna)
ВоН. — Воля Нижня (Wola Niżna)
ВоЦ. — Воля Цеклинська (Wola Ciek-

lińska)
Ворб. — Вороблик (Wróblik Szlachec-

ki)
Гир. — Гирова (Hyrowa)
Глад. — Гладишів (Gladyszów)
Горл. — Горлиці (Gorlice)
Ґанч. — Ґанчова (Hanczowa)
Дал. — Дальова (Daliowa)
Жд. — Ждиня (Żdynia)
Жеґ. — Жеґестів (Żegiestów)
ЗРим. — Завадка Риманівська (Za-

wadka)
Зинд. — Зиндранова (Zyndranowa)
Злоц. — Злоцьке (Zlockie)
Кам. — Кам’янка (Kamienka Wielka)
Карл. — Карликів (Karlików)
Ком. — Команьча (Komańcza)
КВол. — Королик Волоський (Królik

Wołoski)
Крап. — Крампна (Krempna)
Крин. — Криниця (Krynica)
Лаб. — Лабова (Łabowa)
Мал. — Маластів (Malastów)
МВел. — Мацина Велика (Męcina)

Мик. — Миків (Myków)
Мисц. — Мисцова (Myscowa)
Мiл. — Мiлик (Milik)
Муш. — Мушинка (Muszynka)
НоВ. — Нова Весь (Nowa Wies)
Од. — Одрехова (Odrzechowa)
Пан. — Пантна (Pętna)
ПоМ. — Поляни Мисцівскі (Polany)
ПоЯ. — Посада Яслиська (Posada Gór-

na)
Пр. — Прелуки (Prełuki)
Пс. — Прусік (Prusiek)
Рад. — Радоцина (Radocyna)
Реп. — Реп’ядь (Rzepedź)
Рим. — Риманів (Rymanów)
СВ. — Святкова Велика (Swiatkowa

Wielka)
СвіР. — Свіржова Руська (Świerzowa)
См. — Смільник (Smolnik)
Сол. — Солотвини (Sołotwina)
Сян. — Сянічок (Sanoczek)
Тич. — Тилич (Tylicz)
Тил. — Тилява (Tylawa)
Тих. — Тиханя (Ciechanie)
Тур. — Туринське (Turzańsk)
УРус. — Устя Руське (Uście Gorlickie

(Ruskie))
Фл. — Фльоринка (Florynka)
Шк. — Шкляри (Szklary)
Щвн. — Щавне (Szczawne)
Щвк. — Щавник (Szczawnik)
Ясл. — Яслиська (Jaśliska)
Ястр. — Ястрябик (Jastriabik)
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Dynamics of Accentual System in the North Lemkian Migrant Ressettled Dialects
Myroslava Hnatyuk
e article devoted to analyzing the functioning of dialect in terms of reselement, includ-
ing North Lemkiv Ukrainian dialects in Naddnistrianskiy areas. In the middle of the twen-
ties century Lemkos were forcibly reseled from North Lemkivshchyna to Western region
of Ukraine. e fixed accent on the penultimate syllable (known as paroxytone) of the
North Lemkian dialects are described.
Key words: North Lemkian migrant reseled dialect, the Ukrainian standard language,
ассеnt.
Динамика системы ударения в украинских северолемковских переселенческих
говорах
Мирослава Гнатюк
Статья посвящена рассмотрению акцентуационных особенностей современной
диалектной речи лемков, переселенных в западные области Украины из Север-
ной Лемковщины (теперь Республика Польша). На основании личных экспедици-
онных диалектных записей прослежено, насколько сохранен парокситонный тип
ударения в исследуемом говоре.
Ключевые слова: северолемковские переселенческие говоры, украинский литера-
турный язык, ударение.
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Мова віртуального спілкування:
прогрес або занепад?

Статтю присвячено проблемам розвитку мов світу, зокрема української літератур-
ної мови, котрі наразі перебувають під потужним впливом комп’ютерного сленгу,
що набув письмової фіксації й активно використовується в усному спілкуванні
молоддю. Порушується питання про аксіологічні виміри цих процесів у контексті
впливу на мову як осередок духовно-емоційного життя людини.
Ключові слова: розвиток мов, комп’ютерний сленг, інтелектуалізація мови, аксіо-
логія, мова як скарбниця духовності народу.

Поштовхом до написання цієї статті стало ознайомлення авторки з есе-
ями визначного українського перекладача та письменника, Філолога з вели-
кої літери, Андрія Олександровича Содомори, у яких він ділиться своїми
роздумами про роль Слова в душевній екології життя людини. Митець
із глибоким сумом міркує про наслідки розбудови глобального інформа-
ційного простору: «Ширшають обрії світові, віртуальні; зникають — дося-
жні для зору, ліричні… Прагматичний світ не вельми плекає поезію, загалом
почуттєвість у слові: головне для нього — „розуміння“, „інформація“, „комуні-
кація“ (хто „не поінформований“ —той наче на маргінесах життя» [, c. –],
і далі — про зворотний вплив винахідливості людини (комп’ютер, інтернет)
на слово, яке «…депоетизуємо, десакралізуємо, знецінюємо…» [, c. ]. Суча-
сна людина живе на високих швидкостях, у компресованому часі та глобалі-
зованому просторі, проте «…все, що ширшає („планетна культура“), — нео-
дмінно й тоншає; не витончується, а саме тоншає, плі?иткішає… Головна
біда, власне, неувага до мови» [, c. ].

Зазначаючи, що мовний usus «…вибивається із природного річища укра-
їнського мовлення», А. Содомора покладає відповідальність за це на засоби
масової інформації, усні та письмові тексти реклами, спортивні коментарі,
субтитри у фільмах, які через тенденції узусу формують, по суті, завтра-
шню норму української мови: «…діє, навіть гне звичай — мода. Скажімо,
не прийнято тепер говорити „любов“, а лиш „кохання“; не „любити“, а лиш
„кохати“; не „поки що“, „наразі“, „тим часом“ — а „поки“ (рос. „пока“); не
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„щоб“ — „аби“; не „і“ — „та“… В поезії І. Франка… слово „любов“ звучить 
рази; „любити“ — ; „кохання“ — , а „кохати“ —  рази; сполучник „і“
(„й“) —  рази, „та“ —  разів» [, c. ]. Залишаючи трохи осторонь про-
блеми суржику і зросійщення української мови, митець зосереджується на
«нашому ж мовному недбальстві» та звертає увагу на ті мовні процеси, які
ведуть до винароднення мови, її формально-змістової деформації (від лат.
deformis — бридкий, потворний), що врешті-решт призводить до спотворе-
ння гумбольдтівського духу народу, носія етнічної ментальності. З особли-
вою гіркотою митець пише про втрату дієслівної форми заклику, латин-
ською — hortativus (внутрішня форма — «підбадьорювати», «звеселяти»),
яка дійсно є мовним втіленням козацького, непереможного духу україн-
ського народу («Будьмо», «Здобудьмо», «І себе не гудьмо», «Шануймося», «Три-
маймося», «Пишаймося» та ін.). Заміна цієї синтетичної форми аналітичною
калькою з російської «давайте будемо / не будемо…» значно понижчує гра-
дус пасіонарності, імпульс позитивної асертивності, притаманний пито-
мій українській формі. За спостереженнями автора, у царині ступенюва-
ння прикметників і прислівників аналітичний спосіб творення все більше
бере гору над природним для української мови — синтетичним: *«більш
слабкіший гравець», *«більш міцне волосся», *«більш ароматна кава», *«більш
повний пакет», *«найбільш оптимальний», *«найбільш розважальний». Ймо-
вірно, тут дається взнаки вплив і російської, й англійської мови, у яких син-
тетична форма ступенювання прикметників має досить обмежене функціо-
нальне поле. Ці спотворені форми є чужими для української мови, надаючи
мовного життя смислам якоїсь невизначеності, млявості, слабкості. Мова
відчужується від самої себе і, по суті, від ментального світу етносоціуму,
комунікативні та пізнавальні потреби якого покликана забезпечувати.

«Хто винен?» — ставить питання Філолог. І, як справжній інтелігент,
бере провину на себе: це наша власна «втрата слуху чи зневага до мови…» [,
c. ]. Проте, як видається, на це емоційне питання є інші відповіді. Адже
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis, Nihil semper suo statu manet, Nil
posse creari de nilo, як слушно зауважують античні мислителі.

Спробуємо розібратися у тих процесах, які наразі розгортаються гло-
бально, і наважимося дати відповідь ще й на питання «Що робити?» для
збереження рідної мови як нашого єдиного духовно-душевного джерела.

Ні для кого не секрет, що наразі людське суспільство з постіндустріаль-
ного перетворилося на інформаційне, відбулася «комп’ютерна революція»,
яка, дійсно, за своєю інтелектуальною значимістю може бути прирівняна
до винаходу писемності [, c. ]. Не можна не визнавати того факту, що
винахід С. Джобсом персонального комп’ютера, а потім світової інтернетів-

 Часи змінюються, і ми змінюємося разом з ними; Ніщо не може залишатися в однаковому
стані; Ніщо не виникає з нічого.
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ської павутини кардинальним чином вплинули практично на всі сфери
діяльності людини й спричинили далеко неоднозначний за своєю аксі-
ологією вплив на весь духовний простір людства. Мова як соціально-ко-
мунікативний, духовно-культурний і пізнавально-прагматичний феномен,
звичайно, не могла залишитися при цьому осторонь. Принагідно згадати
зацькованого в радянські часи (щоправда посмертно) академіка М. Я. Мар-
ра з його «хибною думкою» про те, що перехід суспільства від однієї форма-
ції до іншої супроводжується стрибкоподібними, революційними змінами
в мові, які й змінюють її стан. На наших очах зараз радикальним чином
змінюються способи отримання та перероблення інформації, в Інтернеті
побутують так звані гібридні, креолізовані тексти з потужною невербаль-
ною складовою і кардинально зміненим способом графічного відтворення
усного мовлення (на кшталт I ♥ u = I love you). Вплив «інформаційного
валу», пришвидшення темпу життя, інтерактивні особливості існування
людини в інтернет-просторі, культурно-соціальні зрушення, — все це сут-
тєво змінює традиційні «дореволюційні» способи мовного кодування, при-
зводячи до створення як новітніх способів закарбовування інформації, так
і до появи лексико-граматичних і фразеологічних інновацій, які часто-гус-
то мають стилістично знижений характер.

Час поставити питання: до яких наслідків призводить «безпрецедентна
інтерактивність» інтернет-комуникації, її демократичність, паритетність,
активність та інтенсивність? Чи виключно до позитивних результатів може
призвести «безпрецедентна творча активність» мас [, с. ], яка, по суті,
нівелюючи соціальні, професійні та, зрештою, інтелектуальні статусні від-
мінності користувачів кіберпростору, ще й призводить до зняття опозицій
між розмовним і писемним мовленням, між мовцем і слухачем, автором
і читачем, адресантом і адресатом? На це складне питання, як видається,
немає простих, однозначних відповідей.

У рамках цієї статті ми хотіли б розібратися насамперед у тому, якої
оцінки вимагають ці явища, як із ними боротися (і чи варто це робити?),
що може відбутися з мовою в інформаційно глобалізованому суспільстві
в найближчому майбутньому.

На нашу думку, фокусне «соціально-віртуальне явище» під назвою
«мова інтернету», досліджуване під кутом зору її впливу на загальнона-
родний узус і формування норми літературної мови (у рамках будь-яких
національних лінгвокультур) знаходиться у площині взаємодії двох взає-
мопов’язаних антиномічних процесів, які є характерними для мовного
коду сучасного кіберпростору: з одного боку, це тенденція до ускладне-

 За М. Марром, перехід від мови жестів до звукової мови у доісторичні часи пов’язувався
з виникненням «нового мислення», яке вимагало інших, ширших можливостей для свого
втілення.
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ння та інтелектуалізації мовного коду, з другого — до його спрощення,
жаргонізації та навіть вульгаризації.

Можна сказати, що «позитив» тут іде рука об руку з «негативом», адже
ускладнення мовного коду водночас призводить до його збіднення. Розгля-
немо деякі мовні процеси, що є характерними для сучасного інтернет-прос-
тору:

) Впровадження у розмовний обіг нових абревіатур-акронімів: транслі-
терований акронім ІМHО — In My Humble Opinion (на мою скромну думку),
можливе також розшифрування: In My Honest Opinion (відверто кажучи);
перекладний калькований акронім НМСД (на мою скромну думку);

) ретермінологізація, яка полягає у розширенні сфери використання
технічної, економічної, медичної термінологій (аборт — аварійне заверше-
ння програми; вірус — деструктивна програма, що проникає в систему без
відома користувача (через Інтернет або дискети); лазер — лазерний прин-
тер; кілограм/кілометр —  кілобайт інформації ( байти); метр —  мега-
байт ( кілобайти); гектар —  гігабайт ( мегабайти); domain — заклю-
чна частина Інтернетної адреси;

) активна мовотворчість компресивного характеру, як правило з пору-
шенням правил графічного оформлення висловлень та створенням гібри-
дних буквено-цифрових позначень на основі принципу омофонії: U
замість you;  замість too, to; B замість be;  замість for; B замість to be;
B замість before;

) мовна гра, яка має часто-густо іронічне, жартівливе забарвлення:
зухель (Zyxel) — назва модема, яка читається за українською орфографією),
аутглюк (Outlook), фотопоп (Photoshop), пожмакер (Page Maker); вагон (відео-
адаптер VGA); дурдос/дирдос (операційна система DR-DOS); бебеска — BBS —
Bulletin Board Systém / Система Електронних Дощок Оголошень; яга — EGA —
Enchanced Graphics Adapter.

До позитивно «навантажених» проявів інтернету можна віднести гіпер-
текстуальність мережі, що ефективно забезпечує пошук необхідної інфор-
мації. Лінійний текст послідовно розгортається в нелінійний гіпертекст,
надаючи користувачу практично нелімітовані можливості багатоканаль-
ного сприйняття та засвоєння інформаційних потоків.

Нові форми втілення думки (деякі з яких закцентовані вище)
у комп’ютерному жаргоні, безумовно, сприяють інтелектуалізації спілку-
вання, генеруючи нові смисли, мовні патерни, засоби і значення. Це, ніде
правди діти, робить комунікацію складнішою, змістовнішою, багатошаро-
вою. Проте водночас має місце розхитування норми кодифікованої літе-
ратурної норми національної мови, що виникає внаслідок нівеляції гра-
ниць між письмовим і усним мовленням, нормою й узусом, літературною
мовою й просторіччям, літературною мовою й жаргоном, по суті, відміня-
ється поняття «культури мовлення», оскільки у віртуальному спілкуванні
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«можна все». Назвати цей наслідок позитивним у контексті впливу цих тен-
денцій на якість літературної мови принаймні важко.

Що більше, поява особливого жаргону віртуальної взаємодії ховає в собі
суттєву небезпеку для національних літературних кодифікованих мов (не
тільки української) у контексті тотального переміщення фокусу спілкува-
ння і людської взаємодії в цілому в кіберпростір. Узуальні одиниці (часто-

-густо далекі від претензій на досконалість форми та належність до висо-
кої стилістичної проби), що народжуються в інтернет-просторі, отримують
письмову фіксацію і тим самим починають конкурувати з нормативно уста-
леними мовними елементами літературної мови, які раніше мали прерога-
тивне право на письмове закріплення.

У віртуальному просторі (хочемо ми цього або ні) по горизонталі спіл-
кування «людина — людина» вже сформувався специфічний варіант мови,
який ще не отримав того чи того лінгвістичного статусу. Із чим ми тут
маємо справу: з особливим стилем або жанром віртуального спілкування,
інтернет-жаргоном (комп’ютерним жаргоном), особливим варіантом усної
розмовної мови, який несподівано отримав письмову, нехарактерну для
себе фіксацію?

У будь-якому разі цей феномен треба досліджувати як в генетичному,
так і структурно-функціональному, культурно-мовному та комунікатив-
но-прагматичному планах. Наразі сучасна українська та зарубіжна лінгві-
стика вже мають у своєму арсеналі цікаві та перспективні дослідження
цього явища [, , , , , ]. Проте питання про його вплив на подальший
розвиток літературних мов все ще залишається відкритим.

Звернімося до розгляду генетичного аспекту цього мовного явища.
Очевидним є те, що, незважаючи на письмову форму своєї реалізації,

коріння цієї особливої мови слід шукати в усній розмовній мові. Великий
внесок у її вивчення зробили російські лінгвісти в -х роках ХХ століття,
коли М. В. Пановим (–) було започатковано програму вивчення роз-
мовної російської мови, яка в подальшому була втілена в життя коле-
ктивом лінгвістів під керівництвом О. А. Земської (–) [, с. ].
Результати їх досліджень були оприлюднені в колективній монографії
«Русский разговорный язык» (). У контексті нашого дослідження ця
монографія видається цікавою насамперед тому, що об’єктом вивчення
групи науковців стало спонтанне усне мовлення освічених носіїв росій-
ської мови, яке не містило просторічних, жаргонних та діалектних елемен-

 Велике значення мали новаторські дослідження М. В. Панова соціолінгвістичного хара-
ктеру: одним з перших він звернув увагу на фундаментальні відмінності російської «роз-
мовної мови» від «кодифікованого літературної мови», був ініціатором записів усної
мови та вивчення її фонетичних і граматичних особливостей. Соціолінгвістична програма
Панова отримала реалізацію в чотиритомній колективній монографії за його редакцією:
«Русский язык и советское общество» ().
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тів. Як відомо, користувачі (юзери!) інтернету належать до найосвіченішої
частини сучасного суспільства.

Розмовне мовлення характеризується такими особливостями:) непідго-
товленість, спонтанність мовленнєвого акту; ) невимушеність висловлю-
вання; ) безпосередня участь мовців у мовленнєвому акті. Під невиму-
шеністю розумілася наявність між учасниками комунікативного акту нео-
фіційних відносин [, с. ], іншими словами тексти, що відображають
інституційний дискурс до уваги не бралися, так само як і ті, що були
по суті квазіспонтанними (мова телеведучих і радіоведучих). Ситуація
спілкування в інтернет-просторі повністю відповідає цим характеристикам.
На основі вивчення значної кількості текстів дослідниками були виділені
такі системні особливості розмовного мовлення, як синкретизм (стяжіння
«багато чого» в одне, ущільнення) й аналітизм (зворотна синкретизмові
властивість розчленованого втілення номінації) [, с. ]. Прикладом син-
кретизму в розмовному мовленні можуть слугувати такі частотні синтакси-
чні безсполучникові форми: На! / обережно; голова болить / вимкни; пара-
сольку / дощ та ін., а також частотні слова-субститути фактично з «пустим»
денотатом на кшталт: рос. вещь, дело; укр. таке, штука, усяке, etc. Аналі-
тизм виявляється в таких редукованих предикативних схемах, як: візьми на
чому сидіти; дай чим замотати, є чим написати, є що запам’ятати, тощо.
У даних мовних формах аналітизм форми діалектично поєднується із син-
кретичністю змісту, адже, наприклад, замотати щось можна й газетою,
і ковдрою, і мотузкою, і промасленим папером. Як зауважує Р. М. Фрумкі-
на, «у плані змісту розчленованість виявляється у високій продуктивності
похідних слів, які утворюються оказіонально для мотивованого позначення
предметів і процесів, тобто в можливості у будь-який момент створити за
продуктивною моделлю необхідне слово. Це такі слова, як прочищалка, хва-
талка, держалка» [, с. ].

Чи успадкував сучасний комп’ютерний сленг ці особливості розмов-
ного мовлення? Безумовно, хоча у своєму власному форматі. Прикладом
виражальної компресії та водночас семантичного розширення може слу-
гувати такий англійський акронім: yolomawmit — “You only live once, might
as well make it tasty” — досл. «Ти живеш тільки один раз, зроби це при-
наймні смачним», номінація використовується, коли людина намагається
виправдати зловживання шкідливою для здоров’я їжею: тістечками, моро-
зивом, чіпсами, тощо; буквена абревіатура NGL — “not gonna lie” — досл.
«не збираюся брехати», використовується для підтвердження щирості своїх

 За такої ж словотвірною моделлю в українському комп’ютерному слензі утворюються номі-
нації на кшталт: банерорізалка — програма, яка блокує відображення банерів на веб-сторін-
ках; бродилка — гра в якій необхідно ходити і виконувати різні дії; бутявка — дискета або
компакт-диск для завантаження комп’ютера; палилка — дискозаписуючий пристрій, рекор-
дер; оперативка — оперативна пам’ять комп’ютера.
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комунікативних намірів); російські коментарі-кліше на інтерактивних сай-
тах: рос. *аффтар жжот — автор жжёт (автор написав хороший текст),
*валялсо пацстулом — валялся под стулом (було смішно), *пазитиф — пози-
тив (схвальна оцінка); *убей сибя ап стену — убей себя об стену (звернення
до автора, який написав поганий текст або в чомусь помиляється), *многа
букафф — много букв (беззмістовний текст), ниасилел — не осилил (автор
не спромігся розкрити тему, або адресат не зрозумів, про що йдеться) [,
с. ].

Оскільки письмова фіксація комп’ютерного сленгу значно обмежує
можливості емоційності мовлення, для компенсації цього «недоліку»
широко використовуються так звані смайлики (emoticons), як-от:

:-) основна усмішка;
;-) усмішка з підморгуванням; грайлива усмішка;
:-( сумна посмішка;
:-> єхидна, саркастична посмішка;
:-D голосно сміятися;
:-X запечатані губи;
:-C зовсім погано…
:-/ скептичне ставлення;
:-e розчарування.

Тобто спостерігаємо фактичну часткову відмову користувачів
комп’ютерного сленгу від слова як носія найрізноманітніших емотивних
відтінків і оцінних значень. До цього зобов’язують правила спілкування
в кіберпросторі: необхідність максимальної компресії, формалізації та
уніфікації способів передачі інформації.

З огляду на все вищезазначене, особисто мені не вистачає оптимізму
тих вчених, котрі розглядають комп’ютерний жаргон у якості «…головного
джерела і „стимулятора“ інтелектуалізації спілкування і всієї сучасної куль-
тури» [, с. ]. Адже інтелект безсилий без емоції, остання ж мешкає
у слові, у його звучанні, внутрішній формі, потенціях образності.

Таким чином, питання, яке було винесено в заголовок цієї статті, не має
однозначних відповідей і залишається дискусійним. Мабуть, тільки з пли-
ном часу, коли узуальні тенденції «інтелектуалізації» переростуть у норму,
можна буде робити певні висновки щодо того, чи став комп’ютерний сленг
здоровим джерелом номінативної творчості, або зумовив дегенеративні

 Ці приклади запозичені з так званого «языка падонков», характерні риси якої детально про-
аналізовані в книзі Максима Кронгауза «Самоучитель Олбанского» (М., ). Як бачимо,
мовні форми в цій «мові» свідомо спотворені в усіх можливих напрямках для створення
ефекту своєрідної (і досить огидної, як на мій погляд) оцінної емотивності. Український
віртуальний простір, за моїми спостереженнями, поки що вільний від таких мовних деге-
неративних форм.
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мовні процеси. Проте, як би там не було, комп’ютерний сленг, який набрав
писемної фіксації та значного поширення особливо з-поміж молодих кори-
стувачів інтернетом, сьогодні виступає невід’ємним і досить активним ком-
понентом нашої мовно-мовленнєвої практики. На нинішньому етапі в роз-
витку мов відзначається активність процесів детермінологізації, проникне-
ння комп’ютерних сленгових номінацій у шари загальновживаної лексики
в рамках таких форм існування загальнонародної мови, як літературна та
народно-розмовна. Саме у комп’ютерному сленгу набувають відбиття та
вербальної фіксації найновітніші суспільні процеси, події, реалії. Тому цей
феномен вимагає подальшого найретельнішого осмислення в міжмовному
й міжкультурному аспектах у синхронії та діахронії.

Проте не забуваймо слова великого українця Івана Огієнка: «рідна й літе-
ратурна мова — органи надзвичайно ніжні й чутливі — навіть найменші
недостачі й потрясіння життя приватного чи всенародного помітно відбива-
ються й на них. Через це кожний народ виробляв собі певну реальну практику,
щоб найвірніш забезпечити своїй рідній і літературній мові найкращий і най-
легший розвиток, щоб не принести їм найменшої шкоди й найкоротшої
затримки в їхнім розвою» [, c. ]. Тому, для того, щоб український соціум
у майбутньому не побачив себе в кривому дзеркалі своєї ж рідної мови,
треба поставити під контроль неологічні процеси перетворення «мільярдів
бульбашок» українського сленгу (у тому числі й комп’ютерного) на «кри-
сталики слів» (за висловом Л. Ставицької). А для цього, як нам радить ще
один непересічний українець Андрій Содомора, «мусимо, хай як це нелегко
серед стількох зваб нашого часу, робити вибір. Мусимо — „проти рожна
перти, проти хвиль плисти“ (Іван Франко). Цей рух проти хвиль, до свого
кореня, до себе, до рідного слова, до гармонії розуму й серця, і є поступом…» [,
c. ].
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Language of Virtual Communication: Progress or Degradation?
Iryna Golubovska
e article deals with problems of development of the world’s languages, including
Ukrainian literary language, which are currently under the strong influence of computer
slang with its acquired wrien fixation and is widely used in oral communication, espe-
cially among young people. e question about the axiological dimensions of these pro-
cesses in the context of the impact of substandard language on literary one as spiritual
and emotional guarder of a person is being put forward.
Key words: development of languages, computer slang, language intellectualization, axiol-
ogy, language as a vehicle for people’s spirituality.

Язык виртуального общения: прогресс или деградация?
Ирина Голубовская
Статья посвящена проблемам развития языков мира, в том числе украинского лите-
ратурного языка, находящихся в настоящее время под мощным влиянием ком-
пьютерного сленга, который обрел письменную фиксацию и активно используется
в устном общении, особенно в среде молодёжи. Ставится вопрос об аксиологиче-
ских измерениях этих процессов в контексте влияния языка субстандарта на обще-
литературный язык как средоточие духовно-эмоционального мира человека.
Ключевые слова: развитие языков, компьютерный сленг, интеллектуализация
языка, аксиология, язык как носитель духовности народа.
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Специфіка ергонімів
у сатирично-гумористичному творі

У статті проаналізовані особливості функціонування авторських ергонімів в україн-
ських сатирично-гумористичних творах кінця ХХ – початку ХХІ століття, з’ясована
їхня семантико-стилістична роль, сатиричне навантаження; проаналізоване їхнє
контекстуальне значення в оригінальній композиції твору.
Ключові слова: літературний ергонім, гумор, сатирична конотація, контекст, сати-
рично-гумористична експресія.

Літературний ергонім, як зауважує К. Тріфонова, — це назва реально існу-
ючого чи видуманого ділового об’єкта, яка вводиться в художній твір із
певним стилістичним завданням, і виконує текстоутворювальну (сюже-
тноутворювальну), локалізувальну, характеризувальну, соціологічну, алю-
зійну та емоційно-експресивну функції. Цей вид літературних онімів є засо-
бом образності й виразності в художньому творі [, c. ].

Ергонімна система як складник ономастикону художніх творів була
об’єктом вивчення таких дослідників: Ю. Карпенка, Л. Кричун, І. Маринен-
ко, Т. Наумової, А. Попович, О. Семенюка та інших. Мовознавці О. Усова
й Л. Селіверстова розглядають літературні ергоніми як фонові оніми худо-
жнього твору.

Мета статті — встановити й охарактеризувати типові особливості автор-
ських літературних ергонімів (ЛА) у сатирично-гумористичних творах, їхні
виражальні можливості та сатиричний потенціал. Досягнення поставленої
мети передбачає розв’язання таких завдань: з’ясувати лексико-семантич-
ну специфіку ергонімів; визначити їхнє функційно-стилістичне навантаже-
ння та проаналізувати контекстуальну роль.

Об’єктом дослідження є сатиричні романи В. Даниленка «Газелі
бідного Ремзі», М. Гримич «Варфоломієва ніч», Ірени Карпи «З роси, з води
і з калабані», М. Матіос «Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів. Мr&Ms U-Ko in
country UA», Сашка Ушкалова «БЖД».

А. Попович стверджує, що ергоніми в сатирично-гумористичній прозі
викликають сміх через надуманість назв установ, фірм тощо. У цих назвах
відбито сліпе наслідування моди, копіювання закордонних зразків [, c. ].
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Літературні ергоніми (ЛА), які письменники-сатирики вжили у своїх
творах, неоднакові за семантикою та емоційним насиченням. Відтак вирі-
зняємо:

— ергоніми, складниками яких є власні імена людей (антропоніми): ком-
панія «Цирулевич і Кузюра ЛТД» [, c. ], ТОВ «Бумсик і партнери» [, c. ],
колгосп «Шлях Ілліча» [, c. ];

— ергоніми з використанням зоономенів: клуби «Пан Коцький» і «Кіт
Баюн» [, c. ];

— ергоніми з іменами міфічних, біблійних персонажів та історичних
осіб: центр «Медея» [, c. ]; невідоме видавництво «Пегас» [, c. ], кафе
«Купідон» [, c. ], кафе «Ноїв ковчег» [, c. ], готель «Гетьман» [, c. ],
клініка «Феофанія» [, c. ];

— ергоніми, складниками яких є назви космічних об’єктів та явищ при-
роди: компанія «По той бік місяця» [, c. ], придорожнє кафе «На семи
вітрах» [, c. ];

— назви, що мотивовані родом діяльності об’єкта: кав’ярня «Вежа крама-
рів» [, c. ], генеральний перевізник «Українські авіалінії» [, c. ], будинок
з написом «Телеграф» [, c. ];

— ергоніми з використанням топонімів: кафе «Лондон» [, c. ]; генделик
«Бермуди» [, c. ]; кав’ярня «Каффа» [, c. ], кав’ярня «Віденські булочки»
[, c. ], «Третій Рим» [, c. ];

— ергоніми з абстрактними поняттями: кав’ярня «Бабуїн» [, c. ];
— ергоніми з використанням термінів: бар «Ренесанс» [, c. ].
В окрему групу зараховуємо ергоніми-абревіатури, запозичені з реаль-

ної ергонімії: СБУ [, ], ФБР [, ], ФСБ [, ], ЦК КПУ [, ], ЄС
[, ], НАТО [, ], компанія «Укрцукор» [, ], Укрспецекспорт [, ],
Фонд Держмайна [, ], Держстандарт [, ] та авторські складноско-
рочені назви: компанія «Вторчермет» [, ], компанія «Укравтомотовело-
бамбермот» [, ] та загальновживані абревіатури, які письменники роз-
кодовують на свій лад.

Найбільше ергонімів-абревіатур із авторським тлумаченням використо-
вує М. Матіос у романі «Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів. Мr&Ms U-Ko
in country UA» []. Сатирично-викривальний потенціал назв державних
установ досягається через їхні алюзії та співвіднесеність із реально існую-
чими об’єктами, до прикладу: «Стратегічний партнер був світовим моно-
полістом з видобутку життєво необхідної сировини — Еклектичних Сумі-
шей Роззуйкраїну (ЕСР)» [, c. ]; «ЄЕСУ — Єдині Еклектичні Суміші
Укрів. Корпорацію, покликану розорити цього ненажерного північного моно-
поліста його ж руками» [, с. ; «коли Папа всіх укрів хотів скарати когось
на голову, він робив це м’яко: колегіально. Для цього папа тримав спеціальний
орган — Хурал Безнаціональної Небезпеки і Здачі УКР-UA (ХБНЗУ)» [,
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с. ]; «Папа скликав менший Хуральчик — на трьох: Папа Мітя і завідувач
Зали Національних Чвар Іванко Хлющ» [, с. ].

Велику кількість ЛА представлено в романі В. Даниленка «Газелі
бідного Ремзі» []. Літературні ергоніми, які письменник використовує
в романі, наскрізь саркастичні, зокрема він номінує Кабмін на тюркський
лад — «Палац візирів». Відслідковуємо паралельне функціонування ергоні-
мів Кабмін та Палац візирів. В. Даниленко крізь призму бачення персонажа
Ремзі дає визначення закладові та його провідній галузі роботи: «Палац
Візирів нагадує православний храм, куди усі приходять, щоб щось узяти» [,
с. ]; «Палац Візирів був схожий на закам’янілу ропуху» [, с. ]; «З прихо-
дом Януковича Кабмін став нагадувати філію Донецької області. У кожному
буфеті продаютьтільки пиво «Сармат» і цукерки «АВК». Треба їм написати
листа, що група трудящих вимагає назвати горілку «Валуєвка» на честь
графа Валуєва і його циркуляру» [, с. ]; «До обіду в Кабміні борешся з голо-
дом, а після обіду зі сном» [, с. ].

Автор досягає виразної гротескної картини, поєднуючи родову назву
підприємства лише з прізвищем провідного фахівця — Управління Писюри
[, с. ], Управління Ковбасюка [, с. ], Протокольно організаційний від-
діл Пиркала [, с. ], Сектор тиражування документів Цмокала [, с. ],
Сектор забезпечення протокольних заходів Гамкала [, с. ], Відділ інсти-
туційного забезпечення європейської інтеграції Шокала [, с. ]. В. Дани-
ленко у творі пояснює: «У Палаці візирів існує навіть свій правопис, який
відрізняється від офіційного й шанобливо ставляться до посад та всього,
пов’язаного з державою, тому з великої літери пишуть такі слова, як Уряд,
Відділ, Управління, Департамент» [, с. ].

Ергоніми, зафіксовані вПалаці візирів, — цілком знакові: з окремих комі-
чних та абсурдних номінацій, якими названі певні департаменти та відділи,
письменник вимальовує пародію на всю владну піраміду, її некомпетен-
тність та необізнаність. Коли Ремзі запросили на роботу до Кабміну у від-
діл прес-служби, то відразу ж письменник вживає ергонім «Бомба», який
викликає асоціації в читача щодо сфери діяльності організації: «Усі знають,
що є ЦРУ, ФСБ, Моссад, Мі-, але ніхто не знає, як називається китайська
розвідка. І хоч ми не утаємничені китайці, але ми не будемо називатися
ні інформаційно агенцією, ні прес-службою. Ми будемо називатись просто
Бомба» [, ]. Із неприхованою іронією неологізм стає складником тропів:
метафори — «Як поживає Бомба?» [, с. ]; метонімії — «у Бомбі є вуха» [,
с. ]; «з ранку до вечора ми сиділи в Бомбі» [, с. ], «Я з Бомби» [, с. ];
синекдохи — «гроші списав на Бомбу» [, с. ].

Характеристика персонажів увиразнюється через вживання в одному
контексті різноманітних стилістичних засобів, де літературний ергонім
домінує. Так, наприклад, оксиморонне звучання досягається через контра-
стне поєднання антропоніма та ергоніма «БратиПобрихенські власники неві-
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домого видавництва „Пегас“» [, с. ]. Письменник парадоксально інтер-
претує мету видавництва, яка не підпорядковується благородній «крила-
тій» назві підприємства, адже через це видавництво власники хотіли прове-
сти корупційну схему — «видати великим подарунковим накладом «Кобзаря»,
особливо це потрібно сільським бібліотекам, де потребують перевиданого
кобзаря без купюр і, так би мовити, совіцьких інтерпретацій» [, с. ];
«І невідоме видавництво „Пегас“, на рахунку якого було всього триста гри-
вень, стало мільйонером» [, с. ].

Сатирично-гумористична експресія чітко виражена в назві компанії
«Укравтомотовелобамбермот» [, с. ]. Нашарування в одному слові
низки скорочень створює помилкове враження про економічну чи гро-
мадську структуру закладу та про його широкоформатну діяльність. Але
письменник підкреслює, що якість продукції компанії не відповідає стан-
дартам: Ви знаєте, що наша компанія — крупнєйший центр по ізготовлєнію
всього нашого? — запитала кума. — У нас ізготовляють італьянські туфлі,
французькі, німецькі, турецькі, канадські, американські. — А де ви працю-
єте? — запитала Бублик. — В компанії «Укравтомотовелобамбермот» [,
с. ].

В. Даниленко описує тіньові оборудки компаній «Укрцукор» та «Інтер-
вент». Номінуючи фірму іншомовною назвою «Інтервент» письменник
відразу викриває наміри компанії через значення слова. «Інтервент — агре-
сор, загарбник». Іронія прослідковується в словах представника фірми
«Інтервент», яка конкурує з компанією «Укрцукор»: «Коли я чую назву фірми,
де є „укр.“ — вдоволено чхнув Відірвивухо, — то зразу ж лапаю, чи на місці
мій гаманець» [, с. ]. Відповідність слів про «фірми, де є „укр.“ віддзерка-
люються в рядках: «Пришебей влаштувався працювати в „Укрспецекспорт“
і зараз торгує зброєю» [, с. ].

В. Даниленко використовує ергонімні одиниці, щоб акцентувати абсур-
дність «справи, від якої залежить репутація країни — проведення конкурсу
для справжніх котів із усіх регіонів країни» [, с. ]. Письменник вдало вплі-
тає в сюжетну канву пафосні рекламні слогани. Контраст між рівнем заходу
та його фірмами-організаторами викликає сміх у читача: «Генеральний спон-
сор конкурсу — компанія „Цирулевич і Кузюра ЛТД“, що спеціалізується на
виготовленні препаратів для боротьби з гризунами та іншими шкідниками
народного господарства. Генеральний перевізник „Українські авіалінії“, орга-
нізаційна підтримка конкурсу — клуб фелінологів „Пан Коцький“» [, с. ].

Особливої уваги заслуговують назви закладів громадського харчува-
ння. Сатирична конотація увиразнюється шляхом номінування неелітар-
них кафе міфонімами або ідіомами біблійного походження. Спостерігаємо
в романі В. Даниленка «Газелі бідного Ремзі», що фабула твору підсилює
авторський задум, спрямований на показ модної тенденції, яка є подекуди
недоречною: Кафе «Купідон» з претензіями на дешеву оригінальність [,
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с ], «В „Купідоні“ компанія взяла пляшку горілки, каперси й шинку з ніжин-
ськими огірками» [, с. ]. Інколи інтер’єр, якість страв, обслуговування та
назва закладу алогічні: «Обідаючи в „Ноєвому ковчезі“, я подумав, що в захі-
дних Курилівцях всі полюбляють політику, бо стіни, де ми обідали були обкле-
єні газетами, і це було зроблено до ладу, ніби так і має бути» [, с. ].

На необізнану гонитву за модними назвами кафе в провінції вказує
М. Гримич у романі «Варфоломієва ніч» [], коли описує комічну ситуацію
в «місцевому генделику під назвою „Бермуди“» [, с. ]. Письменниця з гумо-
ром зауважує: «О, ці провінційні кафе з екзотичними назвами „Маямі“,
„Єгипет“, „Оазис“, „Фіджі“! Затурканий життям і побутом чоловік прихо-
дить у задрипане кафе із світломузикою й уявляє себе в одному з райських
куточків. Зате втомлений від кругосвітніх подорожей бізнесмен хоче втра-
пити в кафе під назвою „У Галі“, «Під вишнею, під черешнею», „Смачно,
як у мами“. Кому що болить, як то кажуть» [, с. ]. У романі Ірени Карпи
«З роси, з води і з калабані» [] іронія віддзеркалюється в рядках: «Якщо
в селі Суботові стоїть усім нам сумно відома України домовина, то в селі
Зелена, Надвірнянського району, поміж дуже бідних, напіврозвалених хаток,
підпертий двома палями, стоїть собі… Бар… „Ренесанс“» [, с. ].

Із сарказмом описує кафе Сашко Ушкалов у романі «БЖД» []. Для
назви кав’ярні як елементу урбаністичного простору Сашко Ушкалов удає-
ться до використання ергоніма «Лондон», до прикладу: «Тут Ікарус звер-
тає в «Лондон», задрипану кафешку з галімим обслуговуванням і дорогою
випивкою. Власне, єдине, що в ній може нагадувати Лондон, це смог, що висить
над баром» [, с. ]. Назва Лондон претензійна, а саме наповнення, інтер’єр
свідчать про протилежність. Оскільки заклад із такою назвою претендує на
вишуканість в оздобленні, високий рівень обслуговування тощо, але на про-
тивагу є кафе з неякісним сервісом, у якому Лондон нагадує тільки смог, що
висить над баром, до прикладу: «Відразу ж за ним починається кухня, з якої
валує пара й сморід підгорілої моркви. І ось, нишпорячи в цьому смогові, наче
корінна мешканка Лондона, до нас посміхається суха, як тріска, барменша
з підозрілим переднім зубом» [, с. ].

Отже, письменники-сатирики часто вплітають у романи назви різних
організацій, підприємств, закладів, які, будучи вагомою асоціативною дета-
ллю, у відповідному контексті виявляють і поглиблюють сатиричну кар-
тину твору, підкреслюють авторську концепцію. Літературні ергоніми в са-
тирично-гумористичних творах кінця ХХ — початку ХХІ століття:

— слугують «економним» засобом для віддзеркалення жанрово-ідейно-
го задуму письменника;

— опосередковано охарактеризовують персонажів твору, відбивають їх
інтелектуально-культурний фон;

— створюють сатиричний ефект через паралелі, асоціації, контраст;
— дають можливість відтворити колорит певної епохи.
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Specifics of Ergonyms in Satirical-Humorous Literary Texts
Olena Gorbach
is article analyzes the peculiarities of copyright ergonyms in satirical-humorous novels
end XX – beginning XXI century, clarified their semantic and stylistic role satirical load;
analyzed their contextual meaning in the original composition of the work.
Key words: literary ergonyms, humor, satirical connotation, context, satirical comedy
expression.

Специфика эргонимов в сатирически-юмористических художественных
произведениях
Елена Горбач
В статье проанализированы особенности функционирования авторских эргонимов
в украинских сатирическо-юмористических произведениях конца ХХ – начала XXI
века, выяснена их семантико-стилистическая роль, сатирические нагрузки; проана-
лизировано их контекстуальное значение в оригинальной композиции произведе-
ния.
Ключевые слова: литературный эргоним, юмор, сатирическая коннотация, кон-
текст, сатирически-юмористическая экспрессия.
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Іншомовні слова в українській
і чеській юридичній термінології

Статтю присвячено проблематиці іншомовних слів у юридичній термінології укра-
їнської та чеської мов, а також інтернаціоналізмам, які в даних мовах можуть відрі-
знятися правописом, родом або різними дериваційними суфіксами. Іноді в україн-
ській і чеській мовах використовуються іншомовні терміни різного походження.
Ключові слова: юридична термінологія, іншомовні слова, запозичення, інтернаціо-
налізми, чеська мова, українська мова.

Юридична термінологія як в українській, так і в чеській мовах належить до
найдавніших пластів мови, вона тісно пов’язана з розвитком суспільства,
держави, права й історією культури, мови та науки. Одним із найчастіших
способів поповнення термінологічної лексики в різних терміносистемах,
у тому числі в юридичній термінології, є запозичення, що збагачують слов-
никовий склад мови [, c. ].

Термін запозичення може позначати: ) звук, морфему, слово, його
окреме значення, фразеологізм, синтаксичну конструкцію, котрі були пере-
несені безпосередньо чи опосередковано з однієї мови в іншу, а також )
сам процес такого перенесення [, с. –].

У даній статті вищезгаданий термін використовується в ролі синоніма
до виразів запозичені слова й іншомовні слова на позначення окремих
лексем, що ввійшли до складу юридичної термінології, що є об’єктом дослі-
дження.

За ступенем адаптації в мові-реципієнті запозичені, або іншомовні,
слова поділяються на:

) засвоєння — це слова, котрі ввійшли в мову давно та підпорядкува-
лися її графічній, звуковій і граматичній системі (напр., укр. кордон, юриди-
чний; ч. stát, šikana);

) чужі слова, які ввійшли в мову порівняно недавно та досі зберігають
чужорідність звучання й форми (напр., бартер — barter, ембарго — embargo,
парламент — parlament). [, с. ]



Оксана Ґаздошова

За шляхом входження в мову-реципієнта класифікують запозичення як
а) прямі, що безпосередньо переходять із однієї мови в іншу (напр., депор-
тація — deportace, екземпляр — exemplář, хакер — hacker) та б) опосередко-
вані, котрі проникли з однієї мови до іншої через посередництво третьої
мови [] (напр., акціонер — akcionář, картель — kartel).

Серед запозичених термінів існує прошарок інтернаціоналізмів, тобто
таких міжнародних термінів, які вживаються не менше, ніж у трьох неспо-
ріднених мовах (напр., адвокат — advokát, конституція — konstituce, цивіль-
ний — civilní ). Варто зазначити, що питання про інтернаціоналізми в термі-
нології завжди було дискусійним і викликало жвавий інтерес [, с. –].

Зібраний нами корпус у рамках дисертаційного дослідження з назвою
Компаративне дослідження юридичної термінології української та чеської
мов (розвиток і сучасний стан терміносистем і термінознавства, проблеми
перекладу) становить  юридичних термінів, із них , % () укра-
їнських лексем іншомовного походження. Результат здійсненого аналізу
чеських одиниць свідчить, що , % () термінів належать до іншомов-
них.

Найбільша кількість слів в обох мовах запозичена з латинської мови
(, % чеських і , % українських одиниць), напр., терміни з галузі полі-
тики: екстреміст — extremista, президія — prezidium, офіційний — oficiální,
регулювання — regulace, територія — teritorium; термінологічні одиниці,
пов’язані з правом і судочинством: апеляція — apelace, експертиза —
expertíza, касаційний — kasační, кодекс — kodex, конфіскувати — konfiskovat,
нотаріус — notář, юстиція — justice; лексеми, поширені в торгівлі: дефіцит —
deficit, конкуренція — konkurence, облігація — obligace, процeнт — procento.

Друге місце за кількістю посідають терміни грецького походження,
яких в українському матеріалі зафіксовано , % (), а в чеському — , %
(), напр., із галузі права та судочинства: амністія — amnestie, диплом —
diplom, іпотека — hypotéka, поліція — policie, протокол — protokol, терміноло-
гічні одиниці, що стосуються медицини: клінічний — klinický, наркоман —
narkoman, психіатричний — psychiatrický, психічний — psychický, токсикома-
нія — toxikomanie; загальні терміни, які використовуються в кількох сфе-
рах: аналіз — analýza, анонім — anonym, екологічний — ekologický, етнічний —
etnický, графологія — grafologie.

Із французької мови в українську увійшли , % (), а в чеську лише
, % () термінів, напр.: апостиль — apostila, арбітр — arbitr, арбітраж —
arbitráž, аташé — atašé, бюрократія — byrokracie, дипломат— diplomat, дипло-
матичний — diplomatický.

З англійської в українську мову прийшло , % (), а в чеську , %
() термінів, напр. бартер — barter, бізнесмен — byznysmen, демпінг —
dumping, дилер — dealer, менеджер —manažer, мітинг — meeting, парламент—
parlament, тендер — tender, хакер — hacker, холдинг — holding.
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З італійської мови запозичено в українську , % (), а в чеську
, % () термінологічних одиниць, напр., банк — banka, банкрутувати —
bankrotovat, валюта — valuta, ескорт — eskorta, картель — kartel, контра-
банда — kontraband, мафіозі — mafián, шпіонаж — špionáž.

Німецького походження в українській мові , % () термінів,
а в чеській лише — , % (), напр., укр. абзац, вексель, герб, зґвалтування,
марка, прейскурант, суверенітет, штраф, штрейкбрехер; ч. bankovka.

Серед аналізованих термінів можемо знайти кілька лексем, які увійшли
в українську (,%,  одиниці) та чеську мови (, %,  терміни) з арабської:
аварійний — havarijní, антиалкогольний — protialkoholní, тариф — tarif. По
одному терміну в українській і чеській мовах походять зі шведської мови:
омбудсмен — ombudsman.

У процесі запозичення слів із інших мов часто відбуваються зміни
не тільки формального характеру — іншомовні слова пристосовуються
графічним, правописним і граматичним правилам мови-реципієнта. Так,
зокрема, в українській мові після звуків д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р з’являється
голосний и («правило дев’ятки»), напр., аудит, дефіцит, дискримінація,
ідентифікація, пасивний, президент. Слід зазначити, що в аналізованому
матеріалі відсутні слова з -чи-, -ши-, -жи-. На відміну від українського
матеріалу в чеській мові в іншомовних словах залишається і, але сполу-
чення -di-, -ti-, -ni- вимовляються твердо [ди], [ти], [ни], напр., verdikt,
detektiv, minimální. Необхідно звернути увагу також на те, що в термінах
грецького походження в українській мові виступає і, а в чеській мові y/ý,
напр., аналіз — analýza, анонім — anonym, іпотека — hypotéka, піроманія —
pyromanie. Вказані явища зафіксовані в нижченаведеній таблиці  [,
с. –].

Табл. 

Мова-реципієнт
українська чеська українська чеська
адміністративний administrativní криміналіст kriminalista
акредитив akreditiv нострифікація nostrifikace
аналіз analýza оперативний operativní
анонім anonym оригінал originál
апатрид apatrid президент prezident
апостиль apostila приватизація privatizace
аудит audit проститyція prostituce
вердикт verdikt расизм rasismus
геноцид genocida ратифікaція ratifikace
детектив detektiv резидeнт rezident
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дефіцит deficit реститyція restituce
дивіденд dividenda ризик riziko
дипломатичний diplomatický сертифікaт сertifikát
дискримінація diskriminace суб’єктивність subjektivita
дисциплінарний disciplinární терористичний teroristický
екзекутивний exekutivní ультимaтум ultimátum
експертиза expertiza факсиміле faksimile
ідентифікація identifikace фізичний fyzický
іпотека hypotéka цивiльний civilní
кодифікація kodifikace юрисдикція jurisdikce
кримінолог kriminolog юстиція justice

Не менш важливим є і той факт, що в українській термінології іншо-
мовного походження на місці запозиченого g з’являється г, на відміну від
чеської мови, де g зберігається, про що свідчать приклади, наведені в насту-
пній таблиці .

Табл. 

Мова-реципієнт
українська чеська українська чеська
агeнт agent кримінологія kriminologie
геноцид genocida легальність legalita
дeмпінг dumping/damping лізинг leasing
делегація delegace пролонгація prolongace
ембарго embargo регламентація reglementace
імміграція imigrace суперлегалізація superlegalizace
інавгурація inaugurace хoлдинг holding

Іншомовні терміни можуть викликати труднощі також у зв’язку з тим,
що вони пристосовуються до правил кожної окремої мови-реципієнта
й іноді прийняті з різних мов-донорів, отже в чеській та українській мовах
відрізняються з точки зору правопису [, c. –]. Здійснене порівняння
юридичних термінів іншомовного походження в чеській та українській
мовах дозволило виявити додатково ще відмінності, зумовлені саме зазна-
ченою причиною:

) глухі та відповідні парні дзвінкі приголосні, напр., расизм —
rasismus/rasizmus, кoнкурс — konkurz, кoнсул — konzul, курс — kurz,
презyмпція — presumpce, кадaстр — katastr, дублікaт — duplikát;

) ав — au: автор — autor, інавгурація — inaugurace;
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) у ряді слів, запозичених українською мовою, втрачається г, прита-
манне відповідним чеським термінам: аварійний — havarijní, іпотека —
hypotéka, реабілітація — rehabilitace;

) різні голосні (найчастіше в кореневій морфемі слова): амністія —
amnestie, біржа — burza, банкрутувати — bankrotovat, бар’єр — bariéra,
дeмпінг — dumping/damping, компрометaція — kompromitace, мeнеджер —
manažer, омбудсмeн — ombudsman;

) у чеській мові деякі запозичення зберігають правопис мови-оригі-
налу, в українській спостерігаємо фонетичне написання: дилер — dealer,
лiзинг — leasing; дeмпінг — dumping/damping; хaкер — haer, хoлдинг —
holding; ад хок — ad hoc, де-фaкто — de facto, де-юре — de iure / de jure;

) в українській мові — подвоєння приголосних, у чеській — без подвоє-
ння: імміграція — imigrace, трaтта — trata.

У деяких запозичених термінах, адаптованих на українському ґрунті,
з’являється після л пом’якшення, котре найчастіше фіксується графічно:

a) у середині слова перед голосним: ануляція — anulace, валюта— valutа,
дефляція — deflace, формуляр — formulář ;

b) у середині слова перед приголосним (у більшості випадків на
межі кореневої та суфіксальної морфем): альтернативний — alternativní,
антиалкогольний — protialkoholní, брутальність — brutalita, вандaльський —
vandalský, кримiнальний — kriminální ;

c) у кінці слова: апостиль — apostila, картeль — kartel, контроль —
kontrola.

В одному з аналізованих термінів українського матеріалу зафіксований
перехід і, котре було притаманне мові-донору, у позиції після голосного
в йотований ї (ануїтет), на відміну від чеського терміна anuita.

На рівні граматичних категорій у слів іншомовного походження в укра-
їнській і чеській мовах особливу увагу потрібно приділити категорії роду,
котра досить часто відрізняється, свідченням чого є матеріал, наведений
у таблиці , де фігурують не лише юридичні терміни, але й кілька загаль-
номовних слів, які часто виступають у правових текстах [, с. –].

 В українській мові, як і в болгарській, білоруській, польській і російській зберігається форма
слова, наближена до мови-посередника, італійської (пор. іт. аvaria), яка не повністю відтво-
рила арабське першоджерело, тобто в цьому випадку можливе протетичне г відсутнє, що
можна припустити і в наступному аналізованому слові іпотека [, T. , с. –].

 Написання аналізованого слова в українській мові співвідносне з відповідними формами
в російській, болгарській і білоруській мовах на противагу іншим слов’янським мовам. [,
Т. , с. ].

 Написання даного слова з пом’якшенням характерне лише для східнослов’янських мов,
пор. рос. альтернатива, бр. альтэрнатыва.
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Табл. 

українська мова рід чеська мова рід
ануїтет ч anuita ж
апостиль ч apostila ж
арбітраж ч arbitráž ж
банк ч banka ж
баланс ч bilance ж
віза ж vízum с
депозит ч depozitum с
дивіденд ч dividenda ж
ескорт ч eskorta ж
екзекватура ж exequatur ч
імунітет ч imunita ж
індивідуум/індивід ч individuum с
картель ж, ч kartel ч
консульство с konzulát ч
монополія ж monopol ч
наркотик ч narkotikum с
нейтралітет ч neutralita ж
прецедент ч precedens с
референдум ч referendum с
рецидив ч recidiva ж
саботаж ч sabotáž ж
система ж systém ч
суверенітет ч suverenita ж
ультиматум ч ultimátum с
шпіонаж ч špionáž ж

Порівняння слів у таблиці  доводить те, що чеським лексемам іншо-
мовного походження жіночого роду відповідають в усіх випадках україн-
ські слова чоловічого роду (напр., anuita — ануїтет, banka — банк, recidiva —
рецидив). Чеські слова чоловічого роду, навпаки, крім лексеми картель (яка
може мати два роди), перекладаються українськими термінами жіночого
роду (напр.,monopol — монополія, systém— система). Чеським термінам сере-
днього роду в більшості випадків відповідають українські іменники чоло-
вічого роду (напр., narkotikum — наркотик, precedens — прецедент) та лише
в трьох випадках жіночого роду (vízum — віза, datum — дата, stipendium —
стипендія).

У зв’язку з тим, що іншомовні терміни були запозичені з різних мов,
вони в мовах-реципієнтах мають іноді різні суфікси чи закінчення. Так,
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наприклад, українським абстрактним іменниковим суфіксам -ість та -ет
відповідає запозичений чеський суфікс -ita, який позначає властивості
(напр., інвалідність— invalidita, суб’єктивність— subjektivita, нейтралітет—
neutralita, суверенітет — suverenita). Iншомовний суфікс -ист/-іст має
чеський відповідник -ist-a (рецидивіст — recidivista, терорист — terorista).
Запозиченому українському суфіксу -ізм відповідає чеський афікс -stv-í
(вандалізм — vandalství, протекціонізм — protekcionářství).

Здійснений аналіз свідчить про те, що в українській мові в іншомовних
юридичних термінах досить часто з’являється суфікс -ств-о (див., зокрема,
агентство, банкрутство, консульство).

Якщо порівняти терміни у формі прикметника, то слід звернути увагу
на те, що українським прикметникам твердої групи в чеській мові відповід-
ають прикметники м’якої групи (напр., цивільний — civilní, дефіцитний —
deficitní, експертний — expertní, касаційний — kasační тощо).

Українському прикметниковому суфіксу -н-ий часто відповідає
чеський суфікс -ov-ý (напр., валютний — valutový, картельний — kartelový,
трансферний — transferový). Суфікс -ічн-ий/-ичн-ий має у чеській мові
відповідник -i-ý (кримінологічний — kriminologiý, дипломатичний —
diplomatiý). [, с. –]

Табл. 

Мова-реципієнт
українська чеська українська чеська
бaнківський,
бaнковий bankovní конкурентний konkurenční
валютний valutový кримінологічний kriminologiý
дефіцитний deficitní процесуальний procesní
дипломатичний diplomatiý протокольний protokolární
експертний expertní расистський rasistiý
екстремістський extremistiý ризикований rizikový
імміграційний imigrační статутний statutární
кадастровий katastrální терміновий termínovaný
картельний kartelový терористичний teroristiý
касаційний kasační трансферний transferový
коруптивний korupční факсимільний faksimilový
кодифікаційний kodifikační фактичний faktiý
консульський konzulární цивільний civilní
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Необхідно також звернути увагу на те, що іноді в українській і чеській
мовах використовуються іншомовні терміни різного походження, див.
табл. .

Табл. 

українська
мова

джерело
запозичення

чеська мова джерело
запозичення

аборт лат. interrupce лат.
анулювати лат., через нім. revokovat,

stornovat
лат.; лат., через
італ.

валютний італ. devizový лат., через фр.
і нім.

інсценувати лат., через нім. fingovat лат., через нім.
конвойний гол. або фр. eskortní лат., через італ.

і фр.
наркотик грец., через лат.

і фр.
droga середньониж-

-ньонім., через
фр. і нім.

патентувати лат., через нім. koncesovat лат.
процедура бан-
крутства

фр. і нім. insolvenční
řízení

лат.

судова колегія лат. soudní senát лат., через за-
хідноєв. мови

фальсифікат лат. falzum лат.

Досліджений матеріал дозволяє стверджувати також, що іноді іншо-
мовні терміни запозичені в чеській та українській мовах із різних мов-доно-
рів. Деякі терміни запозичені прямо, тобто безпосередньо (напр., дипломат,
hypotéka з латинської мови), деякі посередництвом іншої мови (напр., про-
куратура — із латинської мови, через французьку, prokuratura — із латин-
ської, через німецьку мову). У таблиці  показано шлях кількох запозичень.
[, ]

Табл. 

українська
мова

джерело
запозичення

чеська мова джерело
запозичення

банкрутство італ., через фр.
і нім., посере-
дництвом пол.
та рос.

bankrot італ., через
нім.
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делікт італ. delikt лат., через фр.
і нім.

дипломат лат. diplomat лат., через нім.
експертиза гол. або фр. expertiza лат., через італ.

і фр.
екстреміст грец., через лат.

і фр.
extremista середньониж-

ньонім., через
фр. і нім.

кадастр фр. і нім. katastr лат.
легалізація лат., через фр. legalizace лат.
ліквідатор середньолат.,

через захі-
дноєв. мови

likvidátor лат., через італ.

нотаріус лат. notář лат., через нім.
прокуратура лат., через фр. prokuratura лат., через нім.
цивільний лат. civilní лат., через нім.,

фр.

Слід також зазначити, що терміни іншомовного походження
є невід’ємною частиною юридичної термінології. Вони, з одного боку,
допомагають при перекладi, однак, з іншого боку, серед них можна зна-
йти значну кількість т. зв. «фальшивих друзів перекладача». Проведене
дослідження свідчить, що деякі українські та чеські іншомовні терміни
відрізняються з:

) формальної, у даному випадку — правописної, орфографічної точки
зору (апостиль — apostila, біржа — burza, лiзинг — leasing);

) граматично-категоріальної, зокрема, роду (арбітраж, чоловічий рід —
arbitráž, жіночий рід, віза, жіночий рід — vízum, середній рід)

) дериваційної, а саме специфіки використання словотвірних афіксів
(легальність — legalita, картельний — kartelový) [, c. ].
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Loanwords in the Ukrainian and Cze Law Terminology
Oxana Gazdošová
e paper deals with the issue of loanwords in the law terminology in the Ukrainian and
Czech language as well as internationalisms that in the given languages may differ in
orthography, gender or may be created by various derivational suffixes. Sometimes the
Ukrainian and Czech languages use loanwords of different origins.
Key words: law terminology, loanwords, internationalism, Czech language, Ukrainian lan-
guage.

Иноязычные слова в украинской и чешской юридической терминологии
Оксана Газдошова
Настоящая статья посвящена проблематике иноязычных слов в юридической тер-
минологии украинского и чешского языков, а тоже интернационализмам, кото-
рые в указанных языках могут отличаться правописанием, родом или дериваци-
онными суффиксами. Иногда в украинском и чешском языках используются ино-
язычные термины разного происхождения.
Ключевые слова: юридическая терминология, иноязычные слова, заимствования,
интернационализмы, чешский язык, украинский язык.
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Мовна мода
у сучасному українському медійному тексті

Звернено увагу на причини виникнення, характеристики, функції мовної моди.
Окреслено на прикладі медійних текстів лексичні засоби, які є зразками для насліду-
вання, розцінюються як престижні, авторитетні, нові і, як наслідок, — модні. Окремі
ознаки тенденцій наслідування, повторюваності, пристосування до норм україн-
ської мови чи їх порушення проілюстровано прикладами із сучасних українських
медійних текстів.
Ключові слова: мовна мода, медійний текст, масмедіа; критерії сучасності, універ-
сальності, демонстративності, мовної гри.

В українському мовному просторі сьогодні простежується певна переорі-
єнтація, або перерозподіл функцій основних стилів мови. Це можна порів-
няти зі змінами, що відбуваються в країні в останні двадцять років. У суча-
сне суспільне життя могутньо увійшли нові форми власності, нові форми
відносин, нові форми й нова якість мислення. Саме вони є тими екстра-
лінгвістичними чинниками, які зумовлюють нові тенденції в мові та мов-
ленні. Хоча сильною залишається регуляторна дія норм і правил, новації
виступають сьогодні однією з основних тенденцій у мовній комунікації.
За аналогією з матеріальними й нематеріальними об’єктами сферою моди
виявляється й мова, особливо ті її функціональні середовища, які обслугову-
ють соціально важливі процеси. Вважаємо, що це в першу чергу стосується
мови медіа, котрі суголосно часові висвітлюють теми політики, економіки,
науки, культури, спорту і т. д. Масмедіа фіксують факти життя суспільства,
відображаючи при цьому динамічний характер сучасної української мови.
Саме в цьому середовищі найочевидніше виявляється мовна мода.

Метою статті є окреслення й оцінка з функціонального погляду в межах
медійних текстів лексичних засобів, які демонструють властиві новим тен-
денціям ознаки наслідування, повторюваності, пристосування до норм
української мови чи їх порушення.

Джерелом дослідження обрано мову медіа, оскільки сьогодні очеви-
дною є орієнтація мовців на мовні ідеали, поширювані саме через ці
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інформаційні канали. У недалекому минулому авторами й носіями мов-
них зразків переважно були письменники, мовознавці (і відповідно худо-
жній і науковий стилі). Сьогодні ж на мовну свідомість активно, навіть
агресивно, впливають творці інформаційного простору — журналісти, реда-
ктори, ведучі телепрограм, автори перекладів до фільмів. О. Албул вважає,
що «нині саме мова медій є основним джерелом і взірцем для наслідування, про-
відником таких загальних модних захоплень у слов’янських мовах, як мода на
чужі слова, жаргонізація і вульгаризація мовлення» [, с. ].

У цій статті увагу звернемо на мовну моду на рівні лексики, оскільки
в мовній свідомості така мода пов’язана, передусім, зі словом. Хоча просте-
жується й у вимові (наприклад, копіювання вимови звуків, наголошування
та інтонування українців діаспори, переважно англомовної), у словотворі
(зараз особливо актуалізувався компонент євро, але зі значенням не тільки
європейський, а ймодний, якісний); у графіці (мода на написання латиницею)
тощо. Формальним показником модності часто слугує написання в лапках,
а також супровідні, «ремаркові» словосполучення на зразок: як зараз вислов-
люються, як модно говорити, використаю модне слово та ін. Із коментарем
модне слово фіксуємо велику кількість заголовків у медійних матеріалах,
наприклад: Люстрації: модне слово в сучасній українській політиці (УНІАН,
unian.ua); Це модне слово хендмейд… (sivertime.com.ua); Модне слово «сто-
рітелінг», або А ми й не знали, що вміємо так (derkachtm.blogspot.com);
Модне зараз слово брутальність — як ви його розумієте? (olena.at.ua/blog)
та б. ін. Часто матеріали з подібними назвами подають пояснення, автор-
ське розуміння винесених у заголовок понять, якот:Модне слово— «тімбіл-
дінг», або Команда проти кризи. З англійської слово teambuilding перекладає-
ться як створення команди… Ужитті це цілий комплекс корпоративних захо-
дів, спрямованих на згуртування колективу (travelportal.com.ua) тощо. Як
бачимо, модні слова очевидно чи приховано отримують авторську оцінку
у вигляді коментаря (конструкції з другою назвою через або), недомовлено-
сті (три крапки), питання, тлумачення.

Поняття мовної моди відоме для всіх слов’янських мов. Теоретичне
осмислення цього явища почалося в другій половині ХХ ст., тому часто
можна зустріти різні його тлумачення. В українському мовознавстві це
поняття в енциклопедії «Українська мова» окреслив О. Тараненко: «Мода
у мові — це наявність у суспільстві, переважно серед окремих категорій мов-
ців, у межах якогось часового проміжку певних смаків в уживаннітих чи інших
мовних одиниць, творенні мовних моделей, у користуванні певним функціо-
нальним різновидом мови. Ці смаки зорієнтовані на наслідування відповідних
зразків, що розцінюються як престижні, авторитетні, нові і т. ін.» [, с. ].

У визначеннях і просто міркуваннях про мовну моду можна знайти
різноманітні її характеристики, причини виникнення, функції в мовленні,
якот: екстравагантність, наслідування, престижність, статусність, обмеже-
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ність у часі, надуживання, механічне копіювання, автоматизм у повторю-
ванні, демонстрування ерудиції, мовностилістичні пошуки тощо.

У сучасній лінгвістиці глобалізаційний характер мовної моди
пов’язують із соціальними, економічними, естетичними, психологічними
причинами. Як вважається, цілісну модель моди в мові запропонував
А. Гофман []. Його концепція оперує поняттями «модні значення»,
«поведінка учасників моди», «цінності моди». Звичайно, при цьому врахо-
вується чинник орієнтування мовців на певні стандарти, норми, зразки чи
навпаки їхнє свідоме чи мимовільне порушення або ігнорування. Тобто
мода в мові, як і в інших соціальних регуляторах, враховує норму та
цінності й має відносно добровільний характер щодо мовця. Особливо
яскраво це простежується в різноманітних соціальних/статусних групах.
А. Гофман виділяє ядро, яке формує набір модних внутрішніх (атрибутив-
них) цінностей: сучасність, універсальність, демонстративність, гра. Ці
загальні для всіх носіїв мови критерії застосовуємо для аналізу сучасного
українського медійного тексту.

Сучасність. Співвідносне зі своїм часом слово виявляється особливо
важливим, тому завдяки своїй семантиці має в лінгвістиці статус акту-
ального («словохронофакт»). «Актуалізація слова — наслідок активізації
в соціальній свідомості реалій об’єктивної дійсності. З погляду цієї фунда-
ментальної цінності моди модні слова є своєрідною хронікою суспільства,
сигналами соціального часу, джерелом інформації про політичне, економі-
чне та культурне життя суспільства» [, с. ].

Сучасність асоціюється з прогресивністю, готовністю до змін, до твор-
чості, тому особливо активними є неологізми. Такими лексичними одини-
цями нині «розквітають» електронні видання та ресурси, теле- та радіое-
фір. Глобалізаційні процеси в різних суспільних сферах призводить до своє-
рідного «вибуху» запозичень. Слова дизайн, нанотехнології, шоумен, рей-
тинг, хакер, гаджет, інжиніринг та б. ін. набули комунікативної актуально-
сті. Деякі запозичення, швидко увійшовши в мову, адаптувалися настільки,
що «обросли» українськими суфіксами: піарник, сідішки, айтішник, онлай-
новий.

Словомхронофактом у сучасному українському мовленнєвому про-
сторі можна назвати лексему кіборг. Це — калька англійського сyborg — від
«кібернетичний організм». В українському контексті це слово стало «сигна-
лом соціального часу», пов’язаним із довготривалою обороною (–)
Донецького аеропорту, під час якої народилася легенда про «кіборгів».
І першими українських бійців так почали називати бойовики: «Я… не знаю,
хто захищає Донецький аеропорт, але ми їх вже три місяці вибити не
можемо… це не люди— це «кіборги» (cyborgs.tsn.ua). Відтоді захисників аеро-
порту називають лише «кіборгами», під цим загальним іменем вони увій-
дуть в історію.
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Згодом у медіа з’являється така характеристика: «Кіборг — це істота,
яка не відчуває страху, зайвих емоцій, а просто до кінця виконує те, що потрі-
бно. Мабуть, тому так їх назвали. Це наші найсміливіші хлопці… Кіборги —
узагальнена назва солдатів -ї аеромобільної, -ї окремої механізованої бри-
гад Збройних сил та бійців Добровольчого корпусу, створеного на основі «Пра-
вого сектора». Ці підрозділи утримуютьДонецький аеропорт, бої за якийтри-
вають з кінця травня  року» (gazeta.ua).

Цю назву українських захисників підхопило все суспільство, свідчен-
ням чого є щоденні новини на телебаченні, радіо, у друкованих та електрон-
них медіа, зокрема під такими заголовками: «Слова, що ознаменували 
рік: Кіборги (gazeta.ua); Обличчя донецького аеропорту. «Кіборги» (pravda.
com.ua); «Кіборга» не зламати — історія героя, який потрапив під завали
аеропорту, але вижив (tv.ua); «Кіборги» вистояли — не вистояв бетон.
Історія битви за Донецький аеропорт» (tsn.ua). А також окремі випуски
журналів («Країна», № ); трансмедійних матеріалів («Битва за аеропорт»,
ТСН); фоторепортажів (наприклад, фотокореспондента Los Angeles Times
Сергія Лойка), документальних фільмів («Добровольці Божої Чоти» Івана
Яснія та Леоніда Кантера; «Донецька фортеця» Руфера Мустанга; «Аеро-
порт», автор сценарію — Олексій Гончарук, Український кризовий медіа-
центр), сторінки «Кіборги» в соціальних мережах Facebook, ВКонтакте; при-
свята пісень, кліпів (гурт «Тартак», «Висота (Ніхто, крім нас)») (ukrinform.
ua), віршів та ін.

Словами-хронофактами позначене культурне (графіті, каверверсія,
фест та б. ін.), економічне (транш, інвестиція, дивіденд та б. ін.) життя й інші
сфери діяльності суспільства.

Універсальність. Із цим критерієм пов’язані ознаки масовості й екстери-
торіальності. У мові універсальність корелює з ознакою частотності, а тому
слова з таким маркером пов’язані численними й сильними зв’язками в мов-
ній системі. «Перевищення новим словом «порогу частотності» за малий
проміжок часу дає йому пріоритет — захоплення максимально широкого соці-
ального простору» [, с. ]. Модні слова долають корпоративний характер
і стають універсальними. Цей процес можна проілюструвати на прикладі
лексеми криза. Відносно новими для українських реалій є вислови уря-
дова криза, парламентська криза, конституційна криза, соціальнополітич-
на криза (пор. із економічна, фінансова), що пов’язано з напруженим ста-
новленням молодої держави. Електронні й друковані масмедіа рясніють
цими висловами: Парламентськоурядова криза в Україні: як знайти вихід?
(soskin.blogspot.com);Парламентська криза: дострокові вибори чи нова коалі-
ція? (ua..ua); Нинішня конституційна криза — це прояв загальносистем-
ної кризи в Україні (ar.org) та ін. Зауважимо, що синтагматичні зв’язки
слова криза розширюються завдяки добору загальномовних і контекстуаль-
них синонімів конфлікт, інтрига, напруженість, постановці проблемних
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питань, спробам пояснити явище, підборові коментаря тощо. Частотність
слова криза (з означеннями безжалісна, нещадна,жорстка, всесильна; у мета-
форичних сполуках вірус кризи, хвиля кризи, криза трусить кишені, криза
потріпала Україну та б. ін.) в ефірі та на шпальтах видань заставляє гро-
мадян не лише повторювати його в буденному мовленні, а й розібратися
в його інформаційній структурі. Це ж стосується багатьох інших слів, попу-
ляризованих медіа. Довіряючи їм, мовець ідентифікує себе із авторитетним
джерелом та наслідує моду на слова.

Отож, критерій універсальності визначає поширення моди за принци-
пами психологічних механізмів навіювання, наслідування, ідентифікації.
Така лексика виходить із досить обмеженого кола фахівців (чи загалом авто-
ритетних джерел) і «просочується» в маси.

Демонстративність є ознакою зовнішньої привабливості. Характери-
стиками модного слова за цим критерієм можна вважати: незвичність (екзо-
тичність) змісту й форми, яскравість плану вираження, «семантичну силу»,
«семантичну пустоту», позитивну й негативну конотацію, стилістичну мар-
кованість, соціальну навантаженість (ярлик, маска) та ін.

Сьогодні в медійному середовищі можна відзначити тенденцію до від-
находження лексичних відповідників до відносно недавно запозичених
слів, які на початку незалежності України перебували «на гребені» мов-
ної моди. Так, до слів губернатор, департамент, що у свій час слугували
маркерами оновлення адміністративних процесів, нині є певні «претен-
зії». Слово губернатор викликає супротив через семантичну невідповід-
ність: одиницями адміністративного поділу в Україні є район та область,
а губернії нема (це — одиниця адміністративного поділу і місцевого устрою
в Російській імперії), тому неправомірне застосування назви посади губер-
натор. У тезаурусі української мови до цього слова подаються такі сино-
німи: директор, керівник, менеджер, наглядач, контролер, адміністратор,
головний, голова, управитель, лідер, бос. Із цього дещо віддаленого ряду хіба
що керівник та голова (області) можуть виступати семантичними еквівален-
тами для заміни уведеного у свій час в активний обіг модного, але не відпо-
відного слова. Хоча відзначимо, що за статистикою електронного словника
dictionaries.com це слово в першій половині  р. перебувало на піку
популярності. Модний статус слову департамент забезпечує соціальний
запит, при цьому воно сприймається як соціально перевантажене слово.
Тому існує потреба семантикостилістичного урівноваження в його вико-
ристанні, наприклад через творення перифраз, застосування слів із сино-
німічного ряду: відділ, відомство, відділення, ділянка, заст. управа. За стати-
стикою електронного словника dictionaries.com слово департамент було
особливо популярним наприкінці  р.

Незвичність чи екзотичність форми чужих слів виступають вагомим
аргументом для того, щоб вони набували ознаки модності. У медійному
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контексті ці лексеми можуть виступати із прямим значенням або набу-
вати позитивної чи негативної конотації, наприклад: Що новий закон дозво-
ляє сек’юріті (fakty.ictv.ua); Як стати тінню: особливості роботи сек’юріті
(ukr.segodnya.ua);Стрітарт: мистецтво, хуліганство чи бізнес? (radiosvoboda.
org); І в дорогу далеку — стрітарт вишиваний (artukraine.com.ua); Війна гра-
фіті: слов’янське протистояння (vikna.stb.ua) тощо.

Сучасні засоби масової інформації — така «функціональна ніша», у якій
заявляють про себе і високі мовні стандарти, і явища мовного зниження,
зокрема жаргон, сленг. Відзначимо, що ці лексичні групи часто перебу-
вають у статусі модних через свою екстраординарність, а відтак експре-
сивність — таку необхідну для привернення уваги в медіапросторі. Мате-
ріали сучасних ЗМІ наповнені усталеними жаргонізмами (зафіксованими
у відповідних словниках): відмазка, відключка, відриватися, забити, копати,
лузер тощо. Апробований кожним молодим поколінням жаргон на позна-
чення дій, процесів, осіб, ознак легко потрапляє в середовище медіа, де заяв-
ляє про себе як чергова модна примха: Як «відкосити» від армії? («Новий
погляд»); Неформали — це «відмазка» музичних редакторів і продюсерів
(«Україна молода»); прикольний лист, круті тачки (М ) та б. ін. Прямое-
фірні передачі мають свою моду: інколи вбивче з погляду культури мови
поєднання суржику, розмовнопросторічної та жаргонної лексики. Одноча-
сно мова медіа не гребує й елементами кримінального арго. Створюючи
певні підтексти й алюзії, автори матеріалів виводять таку лексику з обмеже-
ного соціального середовища в статус модної: общак, пахан, ходка, смотря-
щий, лох та ін. При цьому подібна лексика стає основою для творення оказіо-
налізмів: Атак маємо, що маємо: «розводілово»— імітація обіцянок («Глав-
ред»); Краще матріархат, ніж паханат («День»); А якими ми є насправді
з нашими політикамита їхнім «лохотроном»? («Weekly.ua»). Подібні слова
(і слівця) швидко заполонюють мовний простір, творять нові смисли, при
цьому ніби розмальовуючи стиль. Та насправді вони є свідченням і мов-
ної, і суспільної недостатності. С. Єрмоленко вважає, що «саме у вишуку-
ванні нового, небаченого й нечуваного, слова, — якщо ці шукання стають само-
ціллю, — проявляється фальшивість і банальність — невід’ємні супутники
моди» [].

Погоджуємося з позицією відомого українського мовознавця й додамо,
що мода на позалітературні (ненормативні) елементи свідчить, з одного
боку, про свободу слова в медіа, а з іншого — становить певну небезпеку
для споживачів медіапродукту, які сприймають подібний слововжиток за
зразок і формують власний тезаурус, далекий від стандартів літературної
мови.

Гра. «Моді як ігровому елементу властива, поперше, добровільність (мода
не регулюється якимись правовими нормами), подруге, наявність евристи-
чного елемента, який стимулює зміну модних стандартів і об’єктів» [, с. ].
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Хоча лінгвісти вважають, що модне слово не може позначати новий дено-
тат, воно завжди є новим позначенням відомого явища.

Свідченням активного розвитку мови й адаптації запозичень є досвід,
яким поділилася Катріна ХаддадРозкладай: «…ми з фейсбукдрузями вла-
штували словотворчу забавку». У результаті колективної творчості утво-
рено й зібрано великий список слів і висловів (переосмислених фразеологі-
змів), що є похідними від власної назви Google й утвореними за законами
української мови. Це найкращий приклад того, як мовна мода співвідно-
ситься із мовною грою. Наводимо окремі приклади: гугляр — той, для кого
гуглити — забавка; згуглитися — знецінитися через поширеність у результа-
тах гугла; втомитися гуглити; гуглізми — типові помилки гугльтранслейту;
у сиву гуглину; обережно, огуглено; туди, де гуглпошук не ганяв; без гугла день
роком стає; на гугл надійся, та й сам розум май (redactor.in.ua/ru/language/
.Kult_movi_Tsirk_na_drot%D%_abo_Yak_vi_pishete_slovo_onlayn).

«Широке використання мовної гри в текстах масмедіа стало яскравою
прикметою сучасного інформаційного простору, де мовна гра виявляє увесь
спектр своїх стилістичних можливостей. За допомогою мовної гри інформа-
ція… набуває неочікуваного звучання, а іноді й іронічносаркастичного змісту»
[, с. ]. Мовна гра завжди спрямована на подолання банальності та буден-
ності: залучаючи лінгвістичну творчість, мислення свідомо порушує мовні
схеми й відхиляється від мовної норми. У результаті виникає певний сти-
лістичний ефект (переважно комічний), що руйнує мовні шаблони. А нео-
чікуваність, нестандартність ситуативних інновацій становить основу екс-
пресивності мовлення, наприклад:  гривень — мазепик;  гривень —
тарасик; приватизація — приХватизація, Плющ (український політик) —
розПЛЮЩити кризу; Євро + нерви — Нерво; м’яч + мачо — «м’ячо»
(футболіст). З функціонального погляду ігрова форма подачі інформації
полегшує її сприйняття, викликає певні емоції й почасти довіру до думки
медіатора.

Сьогодні зразки мовлення засобів масової інформації швидко стають
доступними. Масмедіа тиражує не лише інформацію, а й способи вира-
ження думки, форми її мовного оформлення. Тому медіатекст виступає
носієм мовної моди, зумовлює нові тенденції для наслідування як акту-
альних питомих, так і запозичених слів. Важливо, що феномен мовної
моди є іманентною ознакою системи мови й виявляється під впливом спри-
ятливих екстралінгвістичних чинників, реалізується шляхом мовностилі-
стичних пошуків.
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Language’s Fashion in Modern Ukrainian Media Text
Nataliia Dashchenko
e article drawn aention to the causes, characteristics, functions of language fashion.
Outlined in the example display texts lexical means. ey are role models and regarded as
prestigious, reputable, new and as a result is fashion. Some signs of trends imitation, repe-
tition, adapting to the norms of the Ukrainian language or breach of illustrated examples
of the modern Ukrainian media texts.
Key words: language’s fashion, media text, mass media; criteria of modernity, versatility,
demonstrative, language games.

Языковая мода в современном украинском медийном тексте
Наталия Дащенко
Обращено внимание на причины возникновения, характеристики, функции языко-
вой моды. На примере медийных текстов определены лексические средства, кото-
рые являются образцами для подражания, расцениваются как престижные, автори-
тетные, новые и, как следствие, — модные. Отдельные признаки тенденций подра-
жания, повторяемости, приспособления к нормам украинского языка или их нару-
шение проиллюстрированы примерами из современных украинских медийных
текстов.
Ключевые слова: языковая мода, медийный текст, массмедиа; критерии современ-
ности, универсальности, демонстративности, языковой игры.
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Складні іменники-інновації в мові
сучасних мас-медіа

У статті проаналізовано творення нових субстантивних композитів за допомо-
гою продуктивних запозичених і питомих препозитивних елементів на матеріалі
чеських та українських мас-медіа кінця ХХ – початку ХХІ століть.
Ключові слова: інновація, складний іменник, гібридний композит, препозитивний
компонент, мас-медіа.

Мова засобів масової інформації безпосередньо відображає та оперативно
реагує на зміни, які відбуваються в сучасному суспільстві, адже мас-медіа
виступають активними учасниками суспільного життя та швидко поши-
рюють інформацію про актуальні події. Унаслідок «зростання інформа-
ційно-номінативного потенціалу ЗМІ» [, с. ] у мас-медійних текстах
з’являється значна кількість нових лексичних одиниць, яким властиві різні
семантичні, словотвірні, функціонально-стилістичні та прагматичні осо-
бливості.

Кожне нове важливе явище в політичному, економічному, культур-
ному житті суспільства отримує, як правило, найменування, пов’язані
з використанням словотворчих засобів мови [, с. ]. Потреба називання
нових осіб, предметів та явищ реалізується в появі іменникових інновацій,
в деривації яких пріоритетним є морфологічний спосіб словотвору.

Лінгвальна практика сучасних як чеських, так і українських мас-медіа
засвідчила, що одним із найпродуктивніших способів творення нових суб-
стантивів є складання. Дослідження О. А. Стишова показало, що в мові укра-
їнської преси  % від усіх інноваційних утворень представлені складними
іменниками [, с. ]. Цей спосіб займає чільне місце в процесі творення
не лише іменників-інновацій, але й у продукуванні нових слів інших лек-
сико-граматичних класів. Згідно з аналізом нового лексичного матеріалу,
поданого у словниках неологізмів Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 
[] та Nová slova v češtině. Slovník neologizmů  [], частка композитів скла-
дає майже третину ( %) від зафіксованих неологізмів [, с. ].



Наталія Ємчура

Активність творення складних слів зумовлена кількома чинниками,
серед яких виділяють закон економії лінгвальної енергії, пошук нових засо-
бів лексичної виразності, словотвірну аналогію, калькування [, с. ], запо-
зичення словотвірних моделей як засіб інтернаціоналізації засобів вираже-
ння [, с. ], тенденцію до інтернаціоналізації, гнучкіший характер ком-
позитів на відміну від мотивуючих сполучень слів, більшу міру експліци-
тності композитів порівняно з дериватами [, с. ].

Дослідженню нових складних слів, зокрема й іменників, присвя-
чені наукові розвідки українських мовознавців І. Я. Мисливи-Бунько [],
О. А. Стишова [] та чеських лінгвістів І. Боздєхової [], П. Міттера [],
Л. Яновця []. Проблематики творення нових композитів, зокрема в кон-
тексті вивчення динамічних процесів у лексико-семантичній системі мови,
торкалися у своїх роботах Н. Ф. Клименко [], А. М. Нелюба [], О. А. Стишов
[], Б. Нішева [], О. Мартінцова [] тощо. Однак у сучасній мовознавчій
науці немає досліджень іменників-інновацій на матеріалі мови сучасних
українських та чеських мас-медіа.

Спостереження за мовною практикою ЗМІ кінця ХХ – початку ХХІ сто-
літь показують, що в медійних текстах активно функціонують інновації-

-композити, які виникли для найменування чи перейменування нових реа-
лій, понять, явищ, процесів, пов’язаних із суспільним і політичним життям.
Тому мета нашої статті — розглянути особливості творення та функціонува-
ння нових складних субстантивів суспільно-політичної сфери у мові суча-
сних українських та чеських мас-медіа. Оскільки завдяки композиції слов-
никовий склад мови сучасних ЗМІ, як і літературної мови загалом, попов-
нився значною кількістю нових іменників, зосередимо нашу уваги лише
на інноваціях, утворених за допомогою препозитивних складників.

Серед нових складних іменників на позначення суспільно-політичних
понять у мові ЗМІ найчисельнішими виявилися інновації, які складаються
з обох іншомовних основ або утворені шляхом поєднання питомої та запо-
зиченої основи. Варто відзначити таку тенденцію у сучасному чеському та
українському словотворі, як активізація змішаного словотворення та поява
великої кількості гібридних композитів — складних слів, у яких «іншо-
мовна основа в усталеній (модифікованій, адаптованій) формі додається
до питомого слова, особливо часто в позиції перед кореневою морфемою»
[, с. ]: eurovolby, eurovklad, narkostát, narkopeníze, ekohnutí, ekovzdělává-
ní, šéflidovec, єврогрупа, бізнес-захоплення, медіаграмотність, медіа-поразка:
«Eurovolby vyhráli lidovci a sociální demokraté, nacionalisté posílili» (Mladá fron-
ta Dnes, ..); «Медіа-поразки команди президента» (заголовок статті,
День, ..).

Особливо високу продуктивність при творенні іменникових інновацій
мають такі препозитивні компоненти іншомовного походження, як bio-/
/біо- (від біологічний): bioterorismus, biobomba, biopirátství, біоенергія, біоте-
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рорист; eko-/еко- (від екологічний): ekoteroristka, ekofanatismus, ekofeminista,
екобезпека, екоактивізм; kyber-/кібер- (від кібернетичний): kyberfeminismus,
kyberfeministka, kyberválka, кіберкримінальність, кіберпокоління; narko-/нар-
ко- (від наркотичний): narkodemokracie, narkoobchod, narkoterorismus, нарко-
мафія, наркоекономіка; sex-/секс- (від сексуальний): sexturista, sexmafie, sex-
podnikání, секс-туризм, секс-бізнес: «Podle jeho názoru se svět před bioteroris-
mem lépe ochrání, když vědci budou mít normální přístup k nejnovějším infor-
macím o nebezpečných biologických látkách» (Hospodářské noviny, ..);
«Голова Римсько-католицької церкви також засудив торгівлю наркотиками
і «секс-туризм» як ознаки світу «беззмістовних» людей, які живуть у мате-
ріальному достатку» (День, ..).

Високою регулярністю у мас-медійних текстах відзначаються складні
найменування з препозитивним компонентом euro-/євро-, який характери-
зується високою продуктивністю та приєднується як до запозичених, так
і питомих твірних основ. Активність функціонування слів з лексемо-мор-
фемою euro- у чеських ЗМІ засвідчують також дані корпусу SYNPUB
(корпус публіцистичних текстів з – рр.). У корпусі понад  слово-
вживань мають іменники-інновації на позначення осіб (europoslanec, euro-
komisař, euroskeptik, europoslankyně, eurokomisařka, eurooptimista, euroúředník,
euromanažer, eurorealista), предметів (europaleta, eurookno), документів (euro-
ústava, euroformulář, eurozatykač, eurobond), установ (europarlament, eurofond),
об’єднань (eurozóna, euroregion), процесів (euroskepticizmus, eurovolby), інших
понять зі сфери економіки (euromince, eurobankovka, eurocent, eurotarif ) [].

У нашій праці поділяємо думку болгарської дослідниці Ц. Аврамової
щодо полісемії та омонімії цього компонента [, с. ]. Основа euro-/євро-
зі значенням «що стосується Європи» і «що стосується Європейського
Союзу», з одного боку, та основа euro-/євро- зі значенням «що стосується
євро як єдиної валюти країн ЄС», з іншого, розглядаємо як омонімічні оди-
ниці та позначаємо, слідом за Ц. Аврамовою, euro-І і euro-ІІ. Особливо про-
дуктивним при творенні нових композитів є елемент euro-І (eurobyrokrat,
eurooptimizmus, europeizace, euroskupina, євроспільнота, євровимога, євросусід,
євровіче): «Odmítnutí Litvy může zchladit eurooptimizmus a i rozšiřování eura
do nových členů EU» (Lidové noviny, ..). Однак утворення похідних
з основою euro-ІІ нечисленні, що можна пояснити вузьким значенням
зазначеного компонента (eurobankovka, euroúčet, євровалюта, єврооблігація):
«Україна відмовилася від додаткової емісії дворічних єврооблігацій з погаше-
нням у  році майже на  млрд. доларів» (День, ..). На прикладі
численних новотворів з euro- у мові ЗМІ можемо спостерігати виникнення
нових значень лексемо-морфеми euro-/євро-: «якісний, зроблений згідно
з європейськими стандартами, сучасний, комфортний» (europlastik, eurook-
no, eurožárovky, євроінтер’єр, євросервіс, євротранспорт): «Євросервіс в Укра-
їні почнеться з автошляхів» (День, ..). Зазначимо, для мови україн-
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ських медіа після масових громадянських протестів в Україні, що почалися
у листопаді  року — Євромайдану, характерна значна кількість компо-
зитів, у яких основа євро- набуває нового значення «пов’язаний з Євро-
майданом»: єврогаличанин, євроКиїв, євромолодята, єврооптимізм, європіа-
ніно, європротистояння, євроСіч, євроспартанець, євротатуювання, євроті-
тушка, єврохіт: «Під КМДА стоїть знамените європіаніно, на якому акти-
вісти грали для Беркута» (Новий погляд, ..).

Меншу за обсягом групу становлять композити-субстантиви, утворені
складанням двох питомих або давно засвоєних твірних основ. У чеському
мас-медійному дискурсі активно функціонують неологізми з компонен-
тами velko- (velkokoalice, velkostrana, velkozločinec), malo- (maločešství, maloob-
čan, malopolitika), staro- (strarodůchod, starokomunista, starosocialismus), novo-
(novoevropan, novokomunista, novoemigrant), polo- (polodiktátor, polodemokracie,
polorevoluce): «Politické obchodování v podobě hledání kompromisů se tak přesunu-
je do nitra velkostran» (Hospodářské noviny, ..). Серед зафіксованого
фактичного матеріалу трапляються поодинокі приклади зі словотвірними
елементами rylo- (rychlosoud, rychlosoudce, rychlostudent), skoro- (skoroevro-
pan, skoroministr, skorodůchodce), spolu- (spoludemonstrant, spoluemigrant, spolu-
koaličník, spolupředseda): «Premiér se svého skoroministra okamžitě zastal, prý si
„nemůžeme dovolit“ zůstat bez ministra» (Lidové noviny, ..). Цікаво, що
неологізм rychlostudent був обраний «словом року» за результатами анкети,
яку проводила газета «Lidové noviny» у  році. Утворення та активне
функціонування цієї неолексеми спричинене екстралінгвальним чинни-
ком: скандалом навколо отримання юридичного диплому та титулу після
кількох місяців навчання на юридичному факультеті Західночеського уні-
верситету в Плзні: «V Plzni se objevil další rylostudent. Jde o podnikatele
obžalovaného v kauze soudce Berky. Vystudoval za prázdniny» (Lidové noviny,
..). З тотожним значенням у мас-медійному дискурсі вживається
неологізм rychloprávník: «Europoslankyně Andrea Češková je další z řady „ry-
loprávníků“ z Plzně» (Lidové noviny, ..). У зв’язку з цим скандалом
з’явилися також інші іменникові неологізми: rychlopodpis, rychlotitul, rych-
lodiplom, lžidoktor, turbostudent. На відміну від більшості композитів з осно-
вою rylo- (rychlokopírování, rychlorestaurace, rychlovysílání тощо), наведені
лексичні інновації мають негативне, навіть іронічне забарвлення, що спри-
чинене негативною оцінкою цих явищ та понять чеським суспільством.

Серед питомих українських препозитивних складників продуктив-
ною у творенні нових композитів у мові новітніх українських мас-ме-
діа є невелика кількість основ, наприклад, сам- (самодепортація, самолю-

 Новотвори з основою євро- (від євромайдан, євромайданівський) взяті зі словника Нелю-
ба, А. — Редько, Є.: Лексико-словотвірні інновації (). Словник. Харківське історико-філо-
логічне товариство, Харків  [].





Складні іменники-інновації в мові сучасних мас-медіа

страція, самоідеологізація), нов- (новосвободівець, новоукраїнець, новоєвропе-
єць), держав- (державолюбець, державовбивця, державостабільник): «Резуль-
татом такої самолюстрації має стати розуміння необхідності розвитку
країни, а не боротьба за владу» (Українська правда, ..); «Влада
повинна бути широкою, милою, щедрою та доброзичливою — як пересічний
новоукраїнець в гарному ресторані» (Українська правда, ..).

У період суспільно-політичних, економічних та культурних трансфор-
мацій у мові чеських мас-медіа та в чеській мові загалом відбувається інтен-
сивне творення складних слів з основою čeo-, яка має значення «чех,
Чехія, чеський». Більшу частину таких новотворів становлять іменники на
позначення представників чеської національності, які емігрували та про-
живають за кордоном: Čechoaustralan, Čechoaustralanka, Čechobosňan, Čecho-
holanďan,Čechoislanďanka,Čechokanaďan,Čechokanaďanka,Čechonizozemec,Če-
chošvýcar, Čechošvýcarka: «Čeokanaďan Hudec vyhrál sjezd Světového poháru
v Chamonix» (Mladá fronta Dnes, ..). У результаті складання утвори-
лися і інші композити з компонентом čeo-: čechoskeptik, čechopolitolog, če-
choběžník «особа, яка часто міняє місце проживання на території Чеської
Республіки», Čechoevropan «громадянин Чеської Республіки після її вступу
в ЄС» тощо.

У лінгвальній практиці української преси кінця ХХ – початку ХХІ сто-
літь активно утворюються складні іменники за допомогою основи україн-.
Серед нових найменувань переважають назви осіб, абстрактних понять
та процесів (україноохоронець, україноканадець, україноросіянин, україно-єв-
ропеєць, україноментальність, україновідстоювання): «Як на мене, цей чоло-
вік становить унікальний симбіоз, такий собі україно-європеєць» (Україна
молода, ..).

Мас-медійні тексти слугують базою для дослідження прагматичних осо-
бливостей функціонування новотворів. О. А. Стишов підкреслює, що стиль
ЗМІ відзначається постійним прагненням і пошуком «нової маркованості
на тлі раціонального стандарту і штампів» [, с. ]. Тому «у відповідних
контекстах відбувається продукування таких дериватів, які містять у собі
не лише змістове, а й стильове навантаження» [, с. ]. Дослідник зазна-
чає, що експресивність містять одиниці з розмовно-побутового стилю, які
вживаються у мові ЗМІ: кнопкодав, суржикомовець, лівосуддя, народовбивця,
українозневажець [, с. ]. Деякі новоутворені складні іменники характери-
зуються експресивним, часто негативним чи іронічним, забарвленням, яке
спричинене стилістичною маркованістю компонентів. До них належать
складні субстантиви з компонентами také/taky- та rádoby-, які познача-
ють осіб (také/takyexpert, také/takyobchodník, také/takypolitik, rádobypodnikatel,
rádobyosobnost): «Vystoupení tohoto takypolitika se neslo v duchu jeho obvyk-
lé arogance se kterou se snažil svého protivníka, slušného až zakřiknutého Radka
Johna, zatlačit do defenzivy» (Parlametní listy, ..). Порівняно рідше
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ці компоненти вживаються з іншими іменниками-інноваціями суспільно-
політичної сфери (také/takypolitika, takérealita, takylevice, takyreforma, rádoby-
pravice).

Отже, наші спостереження над лінгвальною практикою сучасних
чеських та українських мас-медіа показали, що складні іменники
суспільно-політичної сфери формують значний корпус неолексем
у чеській та українській мовах. Особливою активністю в обох мовних
системах вирізняється творення інновацій за допомогою продуктивних
препозитивних запозичених компонентів, що є впливом тенденції до
інтернаціоналізації. Ми помітили, що меншу групу становлять імен-
никові номінації, утворені складанням питомих основ. Перспективу
подальшого дослідження вбачаємо в глибшому аналізі творення чеських
та українських інновацій у зіставному аспекті.
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New Compound Nouns in Contemporary Media Language
Nataliya Yemchura
e word-formation of new compound nouns with the productive native and borrowed
prepositive elements on the material of the Czech and Ukrainian mass media in late th
and early th centuries is analyzed in the article.
Key words: innovation, compound noun, hybrid composite, prepositive component, mass
media.

Сложные имена существительные-инновации
в языке современных масс-медиа
Наталия Емчура
В статье проанализировано образование новых субстантивных композитов с помо-
щью продуктивных заимствованных и исконных препозитивных элементов на
материале чешских и украинских масс-медиа конца ХХ – начала ХХI веков.
Ключевые слова: инновация, сложное имя существительное, гибридный композит,
препозитивный компонент, масс-медиа.
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Об’єктивна граматика
слов’янського простого речення

У статті простежено основи об’єктивної граматики слов’янського простого рече-
ння, встановлено її засадничі принципи, скваліфіковано поняттєво-категорій-
ний апарат, визначено основні особливості створення об’єктивної граматики
слов’янського простого речення. Схарактеризовано еволюцію лінгвістичних погля-
дів на об’єктивну граматику, виявлено найважливіші напрями поетапного опра-
цювання такої граматики, з’ясовано диференційні ознаки теорії об’єктивної грама-
тики слов’янського речення.
Ключові слова: слов’янське речення, морфологічно опосередкована семантико-син-
таксична категорія валентності, суб’єктно-об’єктне відношення, суб’єктно-інстру-
ментальне відношення, суб’єктно-локативне відношення.

. Вступні міркування. Сучасні студіювання з граматики слов’янського
речення мають своїм опертям тяглу традицію тлумачення речення, що охо-
плює розгляд: ) структури речення; ) його співвідношення з реальною
дійсністю; ) навантаження реченнєвих утворень ситуативно-прагматични-
ми завданнями; ) кореляції речення із ситуацією; ) реалізації в реченні
універсальних та національно-мовних величин; ) сукупності категорій
і вивчення їхньої корелятивності з різними рівнями речення; ) усталення
речення в системі мови та його реалізацій у мовленні; ) експресивності
речення; ) його статусу в тексті; ) закономірностей реченнєвого розгор-
тання ↔ згортання; ) внутрішньореченнєвих залежностей та ін. Це непов-
ний перелік проблем, що є актуальними в сучасній лінгвістиці, де кожна
із проблем співвідноситься з відповідною класифікацією речень.

На сьогодні не існує граничного індексу диференційних ознак рече-
ння. Е. Бенвеніст стверджував, що речення однаковою мірою належить
і мові, і мовленню []. Існує завжди проблема співвідношення в кожній
реалізації речення системно-віртуальних величин та узусних, мовленнє-
вих (пор. огляд теорій генеративної граматики в [, с. ‒]). У мовленнє-
вому вимірі речення є носієм усього комплексу ситуативно-прагматичних
смислів, завжди занурене в суб’єктивній простір. Уже на рівні мовленнє-
вого акту актуалізовані параметри об’єктивної граматики (далі ОГ), адже
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необхідно не просто назвати ситуацію, а й скваліфікувати її. У цьому разі
кожний компонент семантико-синтаксичної структури речення набуває
внутрішньої актуалізованості.

. Слов’янське просте речення в об’єктивній граматиці.Швидше слід
говорити про теоретичні міркування цієї проблеми. Поняття слов’янського
речення є надзвичайно ємним, і навіть звуження до простого речення зага-
лом не рятує ситуації, тому що і структурно слов’янське просте речення
є нерівнорядним (двоскладне й односкладне), й семантико-синтаксично
воно має свої численні різновиди (від одно- до восьмикомпонентного),
до цього слід додати особливості вираження вершинного предикатного
компонента (дія, стан і т. ін.) і залежних субстанційних, і комунікативно
(функційна перспектива з диференціюванням відомого й нового, топіка
й комента), й актуально (тема й рема), й семантично, не кажучи про узусні
й мовленнєві утворення зразка комунікати, вокативи й т. ін. Можна додати
особливості структурування та функційного навантаження простого рече-
ння в різних слов’янських мовах. Під слов’янським простим реченням має-
ться на оці просте двоскладне речення, здебільшого в його основному
вияві. Матеріалом є різні варіанти простого двоскладного українського
речення, згодом можливе залучення даних інших слов’янських мов. Теорія
ОГ слов’янського простого двоскладного речення охоплює кілька вимірів,
з-поміж яких важливими є: ) співвідношення формально-граматичного
рівня речення із ситуативно актуалізованими параметрами; ) напрями си-
туативно-прагматичного диференціювання внутрішньореченнєвих пози-
цій; ) встановлення напрямів взаємодії внутрішньореченнєвих лексемних
інтенцій і витворення цілісного смислового тла; ) тенденції диференцію-
вання в мовленнєвій практиці віртуально мотивованих значень та їхнє від-
биття в реченнєвій структурі; ) категорійний апарат ОГ слов’янського про-
стого речення. Ці завдання ескізно подають контури ОГ слов’янського про-
стого речення, що в своїй побудові повинна мати опертям Національні кор-
пуси текстів усіх слов’янських мов. На першому етапі нагальною є потреба
побудови Експериментального дослідницького корпусу текстів однієї зі
слов’янських мов (пор. подібне завдання в рамах дослідження категорій-
но-лексикографічної й трансформаційно-аналогової граматики службово-
сті [; ]). Уже на цьому ґрунті створення паралельних Експериментальних
дослідницьких корпусів двох і більше слов’янських мов [, c. –].

. Рівні й категорії об’єктивної граматики слов’янського простого
речення. Найбільш опрацьованим у теорії слов’янського речення є фор-
мально-граматичний рівень, що уможливлює простеження особливостей
формального вираження усіх компонентів структури двоскладного рече-
ння в межах однієї мови та з’ясування спільного й відмінного в таких реа-
лізаціях в усіх або в більшості слов’янських мов. Високий ступінь дослі-
дження властивий і семантико-синтаксичному рівневі, де основною постає
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морфологічно опосередкована семантико-синтаксична категорія валентно-
сті з її внутрішнім диференціюванням на категорії предикатності й суб-
станційності. Якщо звернути увагу сучасні теорії генеративної граматики,
вони мають опертям віртуально системну організацію реченнєвої стру-
ктури. Остання є відправним моментом тлумачення: а) семантико-синтак-
сичної організації речення [, c. ]; б) внутрішньореченнєвого ранжування
ролей [, с. –; , с. –]; в) співвідношення семантико-синтаксично-
го рівня з формально-граматичним [, с. –]; г) корелятивності/некоре-
лятивності компонентів обох рівнів із комунікативною перспективою рече-
ння [, c. ; , с. –] і т. ін. Усе більшої ваги набувають студіювання
особливих структур, що мало співвідносні з традиційною кваліфікацією
структурної схеми речення, його моделі — фразеологізовані реченнєві утво-
рення, з-поміж яких дослідники [, с. –] встановлюють ступені фразе-
ологізації, регулярність лексичного наповнення компонентів (() Що є, то
є; () Як для мене, то все добре).

Лексична мотивація регулярності/нерегулярності заповнення валентно-
зумовлених внутрішньореченнєвих позицій адекватно простежувана на
послідовному врахуванні закономірностей суб’єктно-об’єктних відношень.
Так, дієслівна лексема пити прогнозує дві субстанційні позиції: суб’єктно-

-лівобічну й контактну об’єктно-правобічну з відповідними внутрішньоре-
ченнєвими зв’язками (хто? (реченнєвотвірний предикативний зв’язок —
координація) ← пити (реченнєвотвірний субординативний підрядний
зв’язок — сильне керування) → (що?)), хоча в реальній ситуації мовець
семантично диференціює інваріантні субстанційні аргументи. Значущою
є опосередкована взаємодія суб’єкта й об’єкта, тому що заповнення лівобі-
чної суб’єктної позиції лексемою на зразок дитина (хлопчик, дівчинка, шко-
ляр і под.) накладає функційні обмеження на заповнення об’єктної позиції
(дитина ↔ воду, квас, напій, чай (лексико-семантична група ‘безалкольні
напої’); дитина ↔ настій, пілюля, сироп, таблетка (лексико-семантична
група ‘лікарські препарати’)).

Свого часу О. Пєшковський [, c. –] говорив про необхідність
створення граматики, що орієнтована на всю повноту фактів реальної
мови поза врахуванням нормативності/ненормативності конструкції. Під-
хід наголошував одну з ідей В. Гумбольдта, яку розвивав О. Потебня (див.
аналіз поглядів []): людина живе в колі своєї мови. Для об’єктивного опису
мови, встановлення всіх компонентів граматики речення необхідним є ана-
ліз мовного матеріалу всіх функційних стилів, врахування різних регістрів
мови. Потреби прикладних студіювань вимагають опису мови в її дина-
міці, простеження особливостей і закономірностей породження мови [,
c. –]. Складність ОГ у тому, що її вичерпний корпус має ґрунтуватися
на достатньому матеріалі, що охоплює основний масив функційного наван-
таження категорійних форм. Так, лексема пити в лексикографічному тлу-
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маченні має три значення () ‘ковтати яку-небудь рідину для вгамовування
спраги’; ) ‘вживати спиртне, проводити час за питтям горілки, вина і т.п.’;
) ‘убирати, всмоктувати в себе вологу (про рослини, поля і т. ін.)’, з-поміж
яких перше інваріантно відбиває трикомпонентну семантико-синтаксич-
ну структуру простого двоскладного речення). У цьому значенні (з ураху-
ванням відтінку ‘ковтати порошки, пілюлі, звичайно запиваючи їх водою’)
наявний відносний збіг системної структури речення з її об’єктивною реалі-
зацією: ()Огеймаленькими ковтками п’є чай (Олесь Досвітній); ()Батько
пив пірамідон (Є. Кравченко).

Особливістю ОГ є те, що вона фіксує відсутність заповнення валентно-
зумовленої позиції: () Не дай, Боже, в багатого і пить просити (Т. Шев-
ченко); () Ø ← Пила невситимо, не переводячи подиху (Гр. Тютюнник) —
валентнозумовлені позиці суб’єкта ↔ об’єкта незаповнені, внаслідок чого
лексема набуває категорійної семантики ‘вгамовувати спрагу’. Для ОГ
слов’янського простого речення вагомою є відсутність заповнення лівобі-
чної чи правобічних позицій, встановлення регулярності такої реалізації,
визначення їхнього стильового закріплення. Водночас подібне сигналізує
тільки про нульовий узусний чи мовленнєвий варіант вияву віртуально-

-системної валентності. Для ОГ такі реалізації істотні, відбиваючи ступінь
поширення тих чи тих моделей, сигналізуючи про їхню нормативність
і кодифікованість в одній мові на відміну від іншої. Так, другий відтінок
першого значення лексеми пити ‘перен. Викльовувати молоде зерно (про
птахів)’ сигналізує про динаміку внутрішнього семантичного диференці-
ала дієслова: () — Невже ж се не гріх, коли ти [голуб] по полю літаєш і зерно
з поля, свіжо посіяне, видзьобуєш, і шеницю з колосся пʼєш (І. Франко); ()
Горобці цілими хмарами сідають на соняшники і пʼють насіння (О. Копилен-
ко). Фактичний матеріал Національного корпусу української мови підтвер-
джує первинні семантичні зрушення в дієслівній лексеми пити.

Опертя на Експериментальний дослідницький корпус [, c. –] з аде-
кватною його репрезентативністю дозволило б аргументувати попередні
спостереження щодо обов’язковості/напівобов’язковості/необов’язковості
заповнення валентнозумовленої позиції, а також встановити діапазон
таких лексем та їхніх значень. Аргументом цього можуть бути реченнєві
структури зі словами пасивної валентності на зразок земля, карта. Так,
у двох реченнях () Хто цей курган насипав і чим його насипали такий висо-
кий, шапками сюди зносили землю за давнім вояцьким звичаєм, чи шоломами,
чи як? (О. Гончар) і () Цар Лідії щороку приходив з раттю на земліМілета
якраз напередодні жнив (І. Білик) відчутною є різниця в значеннях лексеми
земля. У () — ‘речовина темно-бурого кольору, що входить до складу зем-
ної кори’, а в () — ‘країна, край, держава’. ОГ одним зі своїх завдань має
опис характерологійних смислів лексем, що набули значеннєвих відтінків,
пор.: () — Завтра сідайте вивчати геологічну карту (І. Білик) і () На стiнi
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в директора карта радгоспних земель (О. Гончар), де в () — ‘зображення
окремих частин країни за їх геологічними ознаками’, а у () — ‘зображе-
ння ґрунтового покриву певної ділянки земної поверхні із зазначенням
походження ґрунтів, їх складу тощо’.

В ОГ актуальною є схематизація всіх можливих лексів (регулярні пост-
дієслівні прийменники (післяслівники)) як регулярних складників синта-
ксичної позиції. Так, для дієслів на кшталт стрибати, плигати, скакати,
цибати, брикати (‘вияв певної дії’) значуща обов’язковість лекси зі значе-
нням ‘просторові відношення’: через, до, на та ін., хоча вияв кожної з них
послідовно регламентований особливостями сполучуваності лексем: пере-
стрибувати/перестрибнути через (() Пiднiмалися сходами — я подав Хри-
стинi руку. Вона легко перестрибувала через двi приступки (Р. Андріяшик);
() Він (Дунда) метко перестрибував через невеличкі калюжі (Б. Антонен-
ко-Давидович); () Смугастий звірок-бурундук почав бавитися з ними (соня-
чними зайчиками), …перестрибував через них (І. Багряний)); дострибува-
ти/дострибнути до (() Лукія, весела, хмільна, все намагалась дострибнути
до металевої перекладини… (О. Гончар)).

Для ОГ концептуальними виступають і суб’єктно-інструментальні від-
ношення для тих речень, у яких стрижневими є лексеми зразка відкосити,
відрізати, косити, підрізати, різати, адже для української мовленнєвої пра-
ктики вагомою є симетризація заповнення постдієслівної інструменталь-
ної позиції із семантикою лівобічної позиції: () Мручко ніж із пояса добув.
Шахнув і ґузик [ґудзик] від кунтуша відрізав (Б. Лепкий). Сюди ж приля-
гають і суб’єктно-локативні відношення на зразок: () Діти перебувають
у воді — в низці ситуацій таке речення сигналізує про небезпеку, тривогу
та ін. Твердження про безсуб’єктність конструкцій на кшталт ()На вулиці
навіть в середині ночі був народ [, с. ] у рамах теорії ОГ мало аргументо-
ване, оскільки ситуація свідчить про наявність народу, а його екзистенцій-
ність корелює з актуалізованим суб’єктно-локативним відношенням. Спо-
стережуваними є тільки відносні відмінності між реченнєвими варіаціями
на зразок () У мене болить біля серця ↔ () У менещось болить біля серця;
() Дощить на вулиці уже тиждень — на вулицю годі й виглянути (А. Яна)
↔ () *Щось дощить на вулиці уже тиждень — на вулицю годі й виглянути.
І водночас значущою є різниця в реальній граматиці дієслівного вжитку
в реченнях () Тепер мені ліпше, і я знов можу ходити сама з палкою, а то
вже було так, що мене водили (Леся Українка) і () Воно давно водило його
ночами до гаю, хоч так і не знайшов він у гаї омріяну квітку (А. Яна), де в ()
а суб’єкт модифікований у неозначеного, а в () — суб’єкт знівельований,
основний наголос перенесено на довільність дії поза волею суб’єкта, пор.
також (), (), (), ().

Істотною для ОГ слов’янського речення є і шкала семантичного дифе-
ренціала, що завжди скорельована з відповідною ситуацією, тому запов-
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нення стрижневого предиката мотивовано прагматичними завданнями.
Так, синонімічний ряд дієслова йти (ходити, ступати, простувати, пряму-
вати, крокувати, фамільярнетупати, чимчикувати, фразеологізовані спря-
мовувати свої стопи; (у бій) рушати; (тривалий час) бродити — у загальній
кількості більше  синонімів) послідовно диференційований у конкретній
ситуації, де продуцент відповідно до ситуатеми обирає з опертям на шкалу
семантичного диференціала певне дієслово: () Вийти заміж? Хто се ска-
зав? Ні, пріч усякі спокуси, усякі викрути— вонайде за своєю ідеєю… (М. Коцю-
бинський) і () Давно тут не ходять поїзди (О. Гончар). Якщо ж урахувати,
що в дієслівній лексемі йти міститься  значень (до цього треба додати
ще й численні відтінки в межах окремих із них), а в лексемі ходити — ,
ступати — , простувати — , прямувати — , крокувати — , тупати —
, чимчикувати — , що сумарно становитиме , а з урахуванням відтін-
ків — , то легко помітити, що ОГ слов’янського простого речення буде
максимально наближеною до реального функціонування реченнєвих утво-
рень. Останнє особливо актуально, тому що низка значень таких і подібних
лексем охоплюють переносні вияви або ж граматизовані, пор.: () Через
літо вони [чоботи] дурно стояли, зате взимі йшли або на Аницю,… або на
Йвана (Л. Мартович) — ‘призначатися комусь для взування, для вдягання’,
або жНе йде, пане-брате, так не йде. Не по-лицарському це (С. Черкасенко) —
‘відповідати установленим правилам, звичаям, певному становищу і т. ін.’.

. Висновки. Основними рівнями ОГ є функційно-комунікативний із
особливим наголошенням ситуативно-прагматичних чинників, семанти-
ко-синтаксичний, формально-граматичний та ін. Визначальними категорі-
ями постають морфологічно опосередкована граматична категорія вален-
тності, категорія семантичних відношень і категорії функційної перспе-
ктиви речення. Тільки в межах ОГ можна говорити про активну чи напів-
активну, пасивну дію сил, основним призначенням яких є певна еконо-
мія мовних зусиль, що свого часу О. Єсперсен [, с. –] кваліфікував
як один із визначальних та необхідних законів для природної мови. В ОГ
речення особливий статус належить суб’єктивно-об’єктивним категоріям,
що охоплюють: ) актуалізаційні (дейктичні, шифтерні, індексальні з вка-
зівкою на ситуацію породження тексту (персональність, часовість, просто-
ровість): час дієслова, особа займенникових іменників); ) модальні (спо-
сіб дієслова, референтність/нереферентність синтагми); ) комунікативні
(комунікативна роль синтагми, означеність/неозначеність); ) оцінні (сту-
пінь інтенсивності ознаки в предикатних слів, суб’єктивна оцінка в імен-
ників); ) інтерпретаційні (суб’єктивний погляд мовця, на реалізацію якого
можуть «працювати» значення вияву атрибутивної ознаки), пор. у цьому
розрізі статус категорії евіденційності [, с. –, – і далі]. Прин-
ципи об’єктивної граматики (далі ОГ) ґрунтовані на загальних концепту-
альних засадах граматики, враховують закономірності феноменологічного
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підходу до розуміння й кваліфікації мови. Значущим для створення ОГ
слов’янського простого речення є ґрунтування в студіюваннях на спеці-
ально створеному Експериментальному дослідницькому корпусі текстів,
а в перспективі — на Національних корпусах текстів усіх слов’янських мов.
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Objective Grammar of Simple Slavonic Sentence
Аnatolii Zahnitko
e basics of objective grammar of the simple Slavonic sentence are investigated in the arti-
cle, its fundamental principles are determined, notional categoriological terminology and
main peculiarities of the formation of objective grammar of the simple Slavonic sentence
are stated. e evolution of linguistic views on objective grammar is thoroughly observed,
determinative ways of a phased study of the grammar under investigation are set out, dif-
ferential signs of the theory of objective grammar of the simple Slavonic sentence are
characterized in the article.
Key words: Slavonic sentence, morphologically mediated semantic syntactical category of
valency, subjective-objective relation, subjective-instrumental relation, subjective-locative
relation.
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Объективная грамматика славянского простого предложения
Анатолий Загнитко
В статье исследованы основы объективной грамматики славянского простого пред-
ложения, установлены ее главные принципы, квалифицирован понятийно-катего-
риальный аппарат, определены основные особенности создания объективной грам-
матики славянского простого предложения. Охарактеризована эволюция лингви-
стических взглядов на объективную грамматику, выявлены важнейшие направле-
ния поэтапной разработки такой грамматики, исследованы дифференциальные
признаки объективной грамматики славянского простого предложения.
Ключевые слова: славянское предложение, морфологически опосредствованная се-
мантико-синтаксическая категория валентности, субъектно-объектное отношение,
субъектно-инструментальное отношение, субъектно-локативное отношение.
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Роди дієслівної дії в зіставному аспекті
(на матеріалі української і сербської мов)

У статті аналізується семантична категорія родів дієслівної дії в українській і серб-
ській мовах. У плані змісту даної категорії виділено чотири комплекси значень:
фазове, детермінативне, кратне та градуальне. У плані вираження виділяються
і зіставляються синтетичні засоби — розряди характеризованих дієслів й аналіти-
чні засоби — акціональні конструкції.
Ключові слова: фазовість, детермінативність, кратність, градуальність, розряди діє-
слів, аналітичні конструкції.

Дієслівну дію можна охарактеризувати за багатьма параметрами. Один
з таких параметрів — «характер перебігу дії в часі». Відколи шведський
славіст С. Агрель на початку минулого століття виділив Aktionsart як ком-
плекс аспектуальних значень, відмінних від тих, які виражаються катего-
рією виду, визначивши акціональність як «семантичні функції префіксаль-
них дієслів (а також деяких безпрефіксальних дієслів і суфіксальних утво-
рень), які уточнюють, як відбувається дія, позначають спосіб її здійсне-
ння» [, с. ], дослідження родів дії стає дедалі актуальнішим. Зацікавле-
ність мовознавців цією семантичною категорією зумовлена, з одного боку,
деякими питаннями, які й досі не мають загальноприйнятого розвʼязання
(як, наприклад, класифікація різновидів акціональності, питання про те, чи
до цієї категорії входять лише характеризовані роди дії тощо), та, з іншого
боку, визначенням місця акціональності в системі дієслівних категорій
та аспектуальних системах словʼянських мов взагалі і кожної словʼянської
мови окремо по відношенню до інших словʼянських і несловʼянських мов.
Характерною рисою словʼянських мов, до яких належать і сербська, і укра-
їнська мова, є той факт, що в самій дієслівній лексемі, незалежно від її кон-
кретного вживання, міститься інформація про перебіг дії в часі, яка може
виражатися як на лексичному (корінь дієслова), так і на словотвірному
(певні афікси), і граматичному (видові форми) рівнях [; ]. Зіставному ана-
лізу категорії родів дії в словʼянських мовах останнім часом присвячено
кілька робіт, серед яких виділяємо монографію Є. В. Петрухіної, у якій дослі-
джуються аспектуальні категорії дієслова в російській мові в зіставленні
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з чеською, словацькою, польскою і болгарською мовами []; дві монографії,
опубліковані в рамках польського проекту Studium porównawcze nad katego-
rią semantyczno-słowotwórczą Aktionarten w językach slowiańskich, у яких із
зіставного аспекту досліджуються роди дії в польській і російській мовах
[] та в сербській і російській мовах []; частину монографії Л. Попович,
присвячену зіставному аналізу префіксальних родів дії в українській і серб-
ській мовах з точки зору когнітивної лінгвістики, а саме просторової кон-
цептуалізації префіксів [].

Категорію родів дії (акціональність) визначаємо як семантичну катего-
рію, в основі якої лежить позначення способу перебігу дії в часі. Нами виді-
лено такі типові акціональні значення, які входять в семантичну зону акціо-
нальності в українській і сербській мовах: комплекс фазових значень, ком-
плекс детермінативних значень, комплекс кратних значень та комплекс
градуальних значень. Кожен з виділених комплексів має власні семантичні
та формальні властивості, кожен посідає особливе місце, як в межах самої
акціональності, так і в рамках семантичних категорій вищого рангу. Тому
основною ознакою акціональності є гетерогенність змісту. Проте ці різно-
манітні значення формують систему, засновану на ряді бінарних опозицій:
фазовість і детермінативність, як вид якісної акціональності, протиставля-
ються кратності та градуальності як видам кількісної акціональності; фазо-
вість вказує на певні етапи перебігу дії, тоді як детермінативність означає
дію в цілому, вказуючи на обмеження її тривалості певним точно визна-
ченим (пердуративність) чи невизначеним (делімітативність) проміжком
часу; кратність і градуальність протиставлені за ознакою параметричної/не-
параметричної квантифікації. У межах кожного комплексу акціональних
значень представлені точніші протиставлення, відображені в запропонова-
ній нами класифікації характеризованих родів дії в досліджуваних мовах.

ФАЗОВІ РОДИ ДІЇ
Підтип Українська мова Сербська мова

Афікси Приклади Афікси Приклади

Починальний
(інхоатив)

за-
по-
роз-

заспівати
побігти
розхворитися

за-
по-
про-
раз-
уз- (се)

запевати
потрчати
проговорити
разболети се
узбуркати се

Завершальні

Фінітив
від-
від-…-ся
пере-

відслужити
відспіватися
пересумувати

од-

пре-

одслужити

прежалити
Комплетив до- догоріти до- догорети
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ДЕТЕРМІНАТИВНІ РОДИ ДІЇ
Підтип Українська мова Сербська мова

Афікси Приклади Афікси Приклади

Делімітатив по- посидіти
по-
при-
про-

поседети
придржати
провеселити се

Пердуратив

про-
пере-
від-
ви-

просидіти
пересидіти
відсидіти
висидіти

про-
пре-
од-

пробдети
преседети
одседети

КІЛЬКІСНО-КРАТНІ РОДИ ДІЇ
Підтип Українська мова Сербська мова

Афікси Приклади Афікси Приклади

Семельфактив -ну-
за-

ойкнути
заскрипіти

-ну-
за-
по-

јаукнути
залајати
покуцати

Мультиплікатив (-а) ойкати (-а) јаукати
Альтернатив / носити -а- носати

Сепетив
-ота-
-оті-
-оні-

булькотати
блискотіти
скугоніти

/// ///

Реципрок пере-…-ся
ува-…-ся

перегукуватися
перешіптуватися

до-…-ива- се
до-…-ава- се

довикивати се
дошаптавати се

Дистрибутив

по-
пере-
по-в-
по-ви-
по-за-
пороз-
та ін. на по-

половити
переловити
повкидати
повикидати
позакидати
порозкидати
…

по-
из-
по-у-
по-из-
поза-
пораз-
та ін. на по-
из-пре-
из-про-
из-раз
та ін. на из-

похватати
избудити
поубацивати
поизбацивати
позатварати
поразбијати
…
испребијати
испродавати
изразбијати
…

Диверсатив
роз-
роз-… -ся

розкидати
розʼїхатися

раз-
раз- се

разбацати
разићи се

Цислокатив з-
з-…-ся

зібрати
зʼїхатися

с-
с- се

сатерати
скупити се

Амбулатив об- обʼїхати,
обпитати

об- обићи

Кумулятив на- накидати на- набацати





Мілена Іванович

Ітератив

-а-
-ува-/-юва-
-ава-
попо-

їдати
бувати
знавати
попоходити

-а-
-ива-
-ава-

виђати
ноћивати
ручавати

КІЛЬКІСНО-ГРАДУАЛЬНІ РОДИ ДІЇ
Підтип Українська мова Сербська мова

Афікси Приклади Афікси Приклади
Динамічне градуювання

Еволютив
-і-
-а-
-ну-

біліти
сильнішати
бліднути

-е-
-а-
-ну-
-и-

белети
јачати
трунути
трулити

Фактитив -и- білити -и- белити
Порівняльне градуювання

Майоратив
пере-
об-
з-

перехитрити
обіграти
звоювати

над-
пре-
од-

надмудрити
прерасти
одскочити

Нормативне градуювання — норма інтенсивності

Інтенсив

роз-
роз-…-ся
ви-
від-
на-

розцілувати
розбалакатися
вимучити
відлупцювати
накричати

раз-
раз- се
из-

-уса-

раздебљати се
распричати се
изљубити
дрмусати

Інтенсив семель-
фактивний -ону- кидонути // //

Інтенсив
позитивного
результату

ви-

до-…-ся

виблагати,
висидіти
дошукатися

из-
измолити,
искукати

Інтенсив
негативного
результату

до-…-ся
за-

догратися
заносити

из- износити

Інтенсив
ускладнений ви-…-ува- виблискувати,

виспівувати // //

Тотально-
обʼєктний

ви-
за-
об-
про-
з-

вибілити
замазати
обліпити
продумати
змести

из-
за-
об-
про-
у-
по-

искитити
замазати
облепити
промислити
улепити
полизати
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Деінтенсив
термінативний

під-
при-
над-

підгоріти
прикрити
надгризти

под-
при-
на-
за-

подгрејати
притворити
нагристи
залечити

Деінтенсив
інтермінативний

по-…-ува-
на-…-ува-

посвистувати
насвистувати

по-…-…ва-
при-…-ва-

-ка-
-(у)цка-

-(у)ца-
та ін. суф.

поскакивати
прибојавати се
чешкати
боцкати,
пијуцкати
кашљуцати
…

Деінтенсив
семельфактивний // // -ну- грицнути

Комітатив
при-…-ува-
під-…-ува-

приспівувати
підспівувати под-…-ва- подврискивати

Нормативне градуювання — модальна норма

Ексцесив
суфіцитний

пере-
об-
за-
у-…-ся

пересолити
обгодувати
захвалити
уїстися

пре-

у- се

пресолити,
прејести се
улежати се

Ексцесив
дефіцитний недо- недоварити

недо-
пре-
под-

недопећи
превидети
подбацити

Сатуратив на-…-ся
ви-…-ся

наїстися
виплакатися

на- се
из- се

најести се
исплакати се

Комплекс фазових значень, представлений починальним (інхоатив-
ним) та завершальними — фінітивним і комплетивним — родами дії,
займає центральну позицію серед чотирьох виділених комплексів акціо-
нальних значень. У рамках фазовості можна виділити і інтратермінальне
значення (яким вказується на середню фазу перебігу дії), проте дане зна-
чення виражається не словотвірними засобами, а недоконаним видом діє-
слова та аналітичними конструкціями з дієсловами типу продовжувати,
не переставати/настављати, не престајати. Аналітичні конструкції, які,
зважаючи на їхню функцію, можна назвати і акціональними конструкці-
ями, в обох мовах виступають також як центральні засоби вираження почи-
нального (конструкції з дієсловами типу почати/почети) та завершального
(з дієсловами типу перестати, закінчити/престати, завршити), у тому
числі і комплетивного (з дієсловами типу докінчити/довршити) значень.

Акціональний комплекс детермінативних значень перетинається
з іншими складовими категоріями аспектуальності — тривалістю і ліміта-
тивністю та займає напівцентральну позицію серед інших акціональних
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комплексів. Детермінативні значення, у першу чергу пердуративне, крім
поданих в таблиці родів дії, можуть бути представлені — у сербській мові
набагато частіше — аналітичними конструкціями з дієсловом провести/про-
вести.

Комплекси кратних і градуальних значень входять до семантичної кате-
горії вищого рангу — категорії квантитативності. У рамках комплексу кра-
тності дія характеризується не по відношенню до межі (часової або межі
інтенсивності), а з точки зору її повторюваності та розчленованості. У рам-
ках цього комплексу акціональних значень особливе місце належить муль-
типлікативності, адже мультиплікативами не виражаються додаткові пара-
метри перебігу дії в часі, а постійна ознака розчленованості певних дій. Осо-
бливість мультиплікативів полягає і в їхніх формальних характеристиках —
в обох досліджуваних мовах це або немотивовані, або невіддієслівні слова
із суфіксом інфінітивної основи -а- (махати/махати, ойкати/јаукати та
ін.). Ітеративний дієслівний рід в обох мовах представлений дуже обмеже-
ною кількістю дієслів (за винятком українських дієслів з префіксом попо-),
які не є основним засобом вираження ітеративності. Це значення наба-
гато частіше виражається іншими засобами, такими, як видо-часові форми
в поєднанні з відповідними обставинами. Зважаючи на все це, кратність
займає напівпериферійну позицію в полі категорії акціональності.

Комплекс градуальних значень представляє квантифікацію за ступе-
нем прояву ознаки процесуальної ситуації. Градуальність не є акціональ-
ною категорією у вузькому розумінні, оскільки межа, стосовно якої характе-
ризується дія, не є внутрішньою, часовою, але градуальні модифікації дії
одним чи іншим способом модифікують і її аспектуальні характеристики,
такі як цілісність, тривалість, багатократність, результат (ефект). Градуаль-
ний комплекс таким чином займає периферійну позицію в системі акціо-
нальних значень.

Зіставний аналіз родів дії в українській і сербській мовах показав, що,
за винятком тих родів дії, які наявні лише в одній з досліджуваних мов
(сепетив, семельфактивний інтенсив, ускладнений інтенсив в українській;
семельфактивний деінтенсив у сербській), ці мови виявляють велику кіль-
кість спільних рис, як у плані змісту виділених чотирьох комплексів акціо-
нальних значень, так і в плані вираження. Одночасно виявлено деякі від-
мінності, а саме:

. відмінності в типах афіксальних морфем, якими утворюються окремі
роди дії, що трапляються дуже рідко; наприклад, інтермінативні деінтен-
сиви в українській мові утворюються префіксально-суфіксальним спосо-
бом, тоді як у сербській мові префіксально-суфіксальні деінтенсиви цього
типу кількісно дуже обмежені, а основним засобом вираження цього значе-
ння виступають різноманітні суфікси (пор. укр. поспівувати, наспівувати
та серб. певушити, певуцкати, певкати і, рідко, попе́вати);
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. відмінності в конкретних афіксах; також трапляються дуже рідко;
наприклад, такий підтип мультиплікативів як реципрок виражається зворо-
тними дієсловами, утвореними в українській мові за допомогою префікса
пере- і суфікса -ува-, а в сербській мові за допомогою відповідних суфіксів
-ива-, -ава- та префікса до- (пор. укр. перекидатися та серб. добацивати се);

. відмінності в семантичному наповненні формально тотожних та
функціонально близьких афіксів; трапляються рідко; наприклад, крім почи-
нального, український префікс роз- вносить у структуру значення дієслова
і значення високої інтенсивності (розхворітися, розплакатися), тоді як від-
повідний сербський префікс раз- може виражати починальне значення без
додаткової семи (разболети се) або із семою інтенсивності (расплакати се);

. коли певне акціональне значення виражається за допомогою кількох
словотвірних афіксів, конкретний склад цих афіксів може не співпадати;
цей тип відмінностей трапляється порівняно часто; наприклад, в україн-
ській мові починальний дієслівний рід утворюється за допомогою префі-
ксів за-, по-, роз-, у сербській же мові поряд з еквівалентними префіксами
за-, по-, раз-, у вираженні цього значення беруть участь і префікси про-, уз-
(пор. укр. заговорити і серб. проговорити, укр. заходити (по кімнаті) і серб.
усходати се, тощо;

. відмінності в складі і обсязі твірної бази; трапляються дуже часто;
наприклад, твірна база українських делімітативів ширша, ніж твірна база
відповідного дієслівного розряду в сербській мові, тому українські деліміта-
тиви, утворені від мультиплікативних дієслів, на зразок поблимати, покла-
цати, поплескати та ін. не мають відповідників у сербській мові; до складу
твірних баз багатьох родів дії в українській мові входять дієслова руху (фіні-
тивний: відбігати(ся), делімітативний: побігати, пердуративний: пробігати,
інтенсив позитивного результату: вибігати, інтенсив негативного резуль-
тату: добігатися, ітератив: попобігати), тоді як у сербській мові відповідних
утворень немає;

. відмінності в конкретних реалізаціях та продуктивності словотвір-
них моделей, за якими утворюються роди дії; такі відмінності трапляються
найчастіше.

У звʼязку із двома останніми типами відмінностей помічаємо, що вони
«ідуть на користь» українській мові, тобто в більшості родів дії, наявних
в обох мовах, твірна база в українській мові ширша, а словотвірні моделі,
за якими утворені майже всі роди дії, за кількістю конкретних реалізацій,
в тому числі і новоутворень, а також за їхньою частотністю в мовленні,
більш продуктивні в українській, ніж у сербській мові. Деякі роди дії, при
цьому, представлені в сербській мові дуже обмеженою кількістю дієслів
(в межах десяти): інтенсив негативного результату, дефіцитний ексцесив
тощо.
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Цими відмінностями зумовлені і розбіжності у вживанні акціональних
конструкцій. Так, наприклад, порівняно з дієслівними розрядами компле-
тивів і пердуративів, які в українській мові представлені достатньо вели-
кою кількістю дієслівних лексем, утворених за продуктивними словотвір-
ними моделями, акціональні конструкції з дієсловами типу докінчити, про-
вести вживаються досить рідко; і навпаки, у сербській мові основним засо-
бом вираження комплетивного і пердуративного значень є акціональні
конструкції з відповідними дієсловами (довршити, провести), тоді як роз-
ряди комплетивних і пердуративних дієслів обмежені за кількістю конкре-
тних реалізацій та їхнім вживанням в мовленні. Інакше кажучи, у серб-
ській мові, при одночасній наявності дієслівного розряду й аналітичної
конструкції, якими виражється певне акціональне значення, радше вжива-
ється останній засіб, тоді як в українській мові максимально використову-
ються словотвірні потенціали. Саме тому аналітичні конструкції як засоби
вираження акціональних значень в українській мові взагалі ближчі до пери-
ферії, а в сербській до центру. При цьому акціональні конструкції, якими
виражаються фазові значення, разом із відповідними родами дії, в обох
мовах займають центральну позицію у плані вираження (за винятком
вищезгаданих комплетивних дієслів), хоча українські словотвірні моделі
і тут представлені більшою кількістю реалізованих лексем. Звертаємо увагу
також на те, що фазові значення дієслівних дериватів дуже часто ускла-
днені додатковими семами (наприклад, сема високого інтенситету у почи-
нальних дієслів з префіксом роз-/раз-, або модальні семи у фінітивних діє-
слів), тоді як акціональними конструкціями виражаються фазові значення
в чистому вигляді. Семантика дієслів, які є носіями цих значень у кон-
струкціях, досить абстрактна, несамостійна, а форма прозора — дієслова
докінчити, перестати, почати, провести/довршити, почети, престати, про-
вести мають відповідні префікси. Такі аналітичні засоби є максимально
граматикалізованими і мають важливу роль у вираженні акціональних зна-
чень, тому, на нашу думку, їх необхідно включити в дослідження катего-
рії акціональності, у першу чергу в ті, які проводяться із зіставного аспе-
кту. На таку необхідність вказував і В. С. Храковський, зазначаючи, що
і в словʼянських мовах, крім синтетичних існують і недостатньо досліджені
«аналітичні роди дії» [, с. ]. Зазначимо ще, що чим акціональне значе-
ння ближче до центру, роль аналітичних конструкцій має більше значе-
ння, хоча вони присутні і як засоби вираження деяких кратних (ітеративні
конструкції з частками бувало, буває, було) і градуальних (еволютивні кон-
струкції з дієсловами типу ставати/постајати) значень. Крім цього, якщо
яке-небудь акціональне значення не представлене в мові синтетичними
родами дії (як наприклад, вищезазначені сепетиви, ускладнені інтенсиви,
семельфактивні інтенсиви в сербській мові) або представлене кількісно
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обмеженими розрядами дієслівних лексем, то воно не виражається ні ана-
літичними конструкціями і передається максимально описово.
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Aktionsart in Comparative Aspect (in Ukrainian and Serbian Languages)
Milena Ivanovich
e paper presents an analysis of the aktionsart category in Ukrainian and Serbian lan-
guages. In terms of content of this semantic category, four complexes of meaning have
been selected: phasal, determinative, multiple and gradual. In terms of expression, aktion-
sart verb classes, as sintetic means, and aktionsart constructions, as analytics means, are
selected and compared.
Key words: phasal, determinative, gradual, multiple, aktionsart classes, aktionsart con-
structions.
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Способы глагольного действия в сопоставительном аспекте (на материале укра-
инского и сербского языков)
Милена Иванович
В статье анализируется семантическая категория способов глагольного действия
в украинском и сербском языках. В плане содержания данной категории выделены
четыре комплекса значений: фазовость, детерминативность, кратность и градуаль-
ность. В плане выражения выделяются и сопоставляються синтетические средства —
классы характеризованных глаголов и аналитические средства — акциональные
конструкции.
Ключевые слова: фазовость, детерминативность, кратность, градуальность, классы
глаголов, аналитические конструкции.
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Українська та чеська термінографія на зламі епох:
проблематика та особливості розвитку

У статті розглянуто розвиток чеської та української термінологічної лексикографії
як відносно молодої наукової дисципліни кінця  – початку  століття. Основну
увагу зосереджено на типології словників, зокрема, на виокремленні такого поня-
ття як термінологічний словник. Розглядаються особливості чеських і українських
термінологічних словників, їхні основні характеристики та сфери використання.
Ключові слова: міжмовні відносини, термінологічна лексикографія, термінографія,
термінологічний словник.

Міжмовні контакти завжди були, є та будуть важливою складовою части-
ною міжнародного співробітництва. Чесько-українські міжмовні контакти
тривають не одне століття. Взаємозв’язок цих двох слов’янських мов спо-
стерігається майже в усіх сферах нашої життєдіяльності. Дана стаття являє
собою компаративне дослідження української та чеської термінологічної
лексикографії як самостійної, відносно молодої мовознавчої дисципліни
про створення спеціальних словників.

Зазначена проблематика на сьогодні є досить актуальною не лише
з погляду порівняння слов’янських взаємозв’язків на мовному підґрунті,
але й тому, що з кожним днем потреба в укладанні термінологічних слов-
ників будь-якої галузі знань збільшується, практично стає необхідністю,
з’являється низка нових, невирішених проблем та вимог стосовно ство-
рення таких словників і, відповідно, постає необхідність їхнього виріше-
ння. Вимоги, які користувачі зазвичай пред’являють до словників, як пра-
вило, мають конкретний характер і стосуються конкретних словників або
типів словників. Як правило, дані вимоги неоднорідні та стосуються різних
елементів композиції й методичної будови словника. Ці чи інші питання
у різних державах вирішуються по-різному, адже кожний лексикограф
намагається створити не просто словник, а надійне джерело для передачі
свого роду знань, що стануть корисною інформаційною базою для суспіль-
ства загалом та під час індивідуальних досліджень зокрема.

Основну увагу все ж таки варто зосередити на такому понятті як тер-
мінологічна лексикографія чи, як її останнім часом прийнято називати,
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термінографія. У вузькому розумінні, це наука, котра займається тео-
рією та практикою укладання термінологічних словників. На сучасному
етапі розвитку термінологічну лексикографію можна вважати уже самостій-
ною галуззю науки, хоча виокремилася вона в окрему науково-прикладну
дисципліну в –-их роках  століття. Дана лінгвістична дисципліна вва-
жається відносно молодою, тому і не перестає викликати інтерес у дослідни-
ків. До сьогодні точаться дискусії стосовно виокремлення цієї науки, а тому
постають питання приналежності термінографії до лексикографії та термі-
нознавства.

Згодом сформувалися і дві точки зору відносно становлення терміноло-
гічної лексикографії як науки. Дослідники розділяються у своїх поглядах:
згідно з першою теорією, поняття лексикографія та термінологія розумі-
ють як дві різні дисципліни, а термінографія вважається лише одним із
відгалужень лексикографії — науки про створення словників або ж терміно-
знавства, вчення про терміни як особливий розряд слів. Відповідно до твер-
джень науковців, котрі схиляються до іншого бачення, лексикографія та тер-
мінологія, навпаки, взаємопов’язані й взаємообумовлені. Дослідники нада-
ють термінологічній лексикографії статусу окремої лінгвістичної дисци-
пліни та дотримуються думки, що дана галузь науки поєднала в собі еле-
менти двох розділів мовознавства — як лексикографії, так і термінознавства.
Враховуючи різноманітні теорії та думки вчених, можна стверджувати, що
виникнення даної дисципліни та її стрімкий розвиток на сучасному етапі
є обґрунтованими: величезну кількість нових слів, понять, термінів необ-
хідно не лише систематично упорядкувати та зафіксувати письмово, але
й коректно представити суспільству.

У термінологічній лексикографії виділяють теоретичну та практичну
частини. Теоретична термінографія розглядає історію та теорію терміно-
графії, практична, в свою чергу, займається укладанням та виданням слов-
ників з різних галузей знань.

До основних проблем теорії термінографії належать питання, пов’язані
з укладанням термінологічних словників, в той час як історія терміногра-
фії є своєрідним узагальненням усього лексикографічного матеріалу від
перших публікацій до останніх видань. Теоретична частина вважається
своєрідним підґрунтям для практичної, тобто є певною базою накопиче-
них знань для їхньої реалізації на практиці. Саме практична необхідність
укладання термінологічних словників і потребує розробки теоретичних
положень, на яких можуть ґрунтуватися конкретні методи термінографі-
чного дослідження.

Що стосується практичного лексикографування, то досить цікавим зали-
шається факт, що лексикографи-теоретики вдало можуть проявити себе
в авторському колективі, але не самостійно, адже у них немає достатньо
практичних навиків, щоб створити новий словник. Спеціалісти практи-
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чного спрямування і без теоретичних навиків можуть успішно реалізувати
себе у роботі над словниками як в авторському колективі, так і самостійно.
Основною причиною цього, безперечно, є практичне, «живе» дослідже-
ння зібраного матеріалу та його упорядкування, з чого можна виокремити
й певні теоретичні засади.

Сучасний лексикограф, як провідний фахівець, не лише займається
укладанням словників чи не просто поєднує роботу над словником з тра-
диційною для нього академічною діяльністю, але й активно бере участь
в розробці теоретичних основ своєї науки, мистецтва, ремесла тощо. Нови-
зна сучасної лексикографічної ситуації дуже очевидна в порівнянні з тим,
як це відбувалося раніше, коли кращі лексикографи, створюючи видатні
лексикографічні праці та акумулюючи в процесі їхнього створення величе-
зні маси знань, не займалися теоретичним обґрунтуванням чи ухилялися
від формулювання лексикографічних концепцій.

Термінологічна лексикографія тісно пов’язана з низкою мовознавчих
дисциплін, інформатикою та іншими. Порівняно з кінцем  століття, на
сучасному етапі чітко простежується тісний зв’язок як української, так
і чеської термінографії з комп’ютерними технологіями.

Як уже зазначалося раніше, термінографію розглядають як науку та пра-
ктику створення спеціальних словників або ж, як ще їх називають, словни-
ків спеціальної лексики чи термінологічних словників. У різних джерелах
можемо зустрітися з різними назвами зазначеного типу словника. Іншими
словами, термінологічний словник — це різновид лінгвістичного словника,
у якому подано термінологію галузі (чи кількох галузей) знань.

Порівняння загальномовних і термінологічних словників дозволяє
визначити деякі відмінні особливості останніх (вони описують терміно-
систему чи терміносистеми; по-іншому інтерпретують свої об’єкти, ніж
інші словники; вони професійно орієнтовані). Крім того, основним завдан-
ням термінологічного словника є передача тієї сукупності понять-термінів,
котрі притаманні певній галузі науки чи техніки.

Термінологічні лексикографічні праці призначені широким колам нау-
ковців, викладачів, студентів усіх спеціальностей або певної спеціальності,
аспірантів, учнів, науково-технічних працівників та інших. Створення тер-
мінологічних словників повинно ґрунтуватися на врахуванні ефективності
їхнього подальшого використання. Проте необхідно звернути увагу і на той
факт, що кожен словник не зможе залишатися актуальним довго, оскільки
щодень виникатиме потреба в його доповненні чи удосконаленні. Збагаче-
ння будь-якої мови, не лише чеської чи української, новими термінами на
сьогодні стало масштабним і незупинним процесом.

З кожним днем з’являється все більше і більше нових галузей знань
й областей застосування словників — інформаційні системи, системи управ-
ління тощо, в результаті чого виникають нові види словників спеціальної
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лексики. Безсумнівно, в майбутньому роль словника, особливо терміноло-
гічного, буде ще вагомішою, ніж зараз.

Слід зазначити, що наприкінці  – початку  століття українська та
чеська термінографія розвивались надзвичайно швидкими темпами, що
зумовлено передусім значними змінами в культурному та політичному
житті держав, а разом з ними і термінологічний фонд. Було укладено зна-
чну кількість тлумачних та перекладних термінологічних словників, деякі
з них вже на сучасному етапі вважаються застарілими та, втративши свою
актуальність, замінюються чи будуть замінюватися новими.

Особливо інтенсивно відбуваються зміни у лексичному складі аналі-
зованих двох слов’янських мов на зламі історичних епох. Для сучасної
чеської мови таким переломним моментом був листопад  року, тобто
період закінчення Оксамитової революції. Це пов’язано, перш за все, зі
змінами в суспільно-політичному житті держави, коли почала з’являтися
чимала кількість нових пластів мови, а точніше неологізмів та невідомих
раніше понять. І звичайно ж, мова поповнювалася також запозиченнями
з інших слов’янських чи неслов’янських мов, серед яких англійська зали-
шалася та до сьогодні є провідною.

Що стосується української мови, то нові можливості у вирішенні тер-
мінологічних проблем з’явилися після здобуття Україною незалежності
у  році. Адже раніше простежувалися тенденція до інтенсивного каль-
кування чи прямого запозичення з російської мови. Відродження й вико-
ристання рідної мови в усіх сферах суспільного життя вказує на основну
проблему сучасної української та чеської термінологічної лексикографії —
укладання термінологічних словників.

Однією з кращих українських лексикографічних праць періоду кінця
 – початку  століття можна вважати Мінералогічний словник українсько-
-російсько-англійський, , за редакцією академіка Євгена Лазаренка у спів-
авторстві з Оксаною Винар. Згодом з’являється Російсько-українсько-латин-
ський зоологічний словник. Термінологія і номенклатура Олександра Марке-
вича і Костя Татарка, ; Українсько-латинсько-англійський медичний тлу-
мачний словник, виданий у Львові у  році.

Інститут мовознавства та Інститут української мови НАН України під-
готували Російсько-український словник наукової термінології в трьох кни-
гах, який налічує близько   термінів, перша з яких — Російсько-ук-
раїнський словник наукової термінології. Суспільні науки, , друга — Ро-
сійсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина,
, третя — Російсько-український словник наукової термінології. Матема-
тика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос, .

Високу оцінку науковців даного періоду мають лексикографічні праці
видатного термінолога, довголітнього керівника Українського термінологі-
чного центру в Америці Анатолія Вовка: Вибірковий англійсько-український
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словник з природознавства, техніки і сучасного побуту, , Англійсько-ук-
раїнський словник назв кольорів і кольорознавства, , видані у Нью-Йорку.
Уже в кінці -х років було опубліковано одну з останніх праць ученого-ен-
циклопедиста Англійсько-український словник вибраної лексики: природничі
науки, техніка, сучасний побут, .

До найважливіших термінографічних розробок чеських вчених, котрі
укладаються на основі не лише питомих, але й міжнародних термінів, нале-
жить праця Радослави Брабцове (Radoslava Brabcová) та Ольги Мартінцове
(Olga Martincová) Současný český jazyk. Slovník lingvistické terminologie, .
Ще однією вагомою працею зазначених авторів єMalý slovník jazykovědných
termínů, котрий з’явився на світ у  році.

У  році з’являється Slovník lingvistických pojmů pro filology, автором
якого є Едуард Лотко (Eduard Lotko), у  році його ж Slovník lingvistic-
kých termínů pro filology. Словники подають як традиційні терміни, так і нові,
котрі відображають сучасний стан розвитку лінгвістичної науки, особливо
її тяжіння до міждисциплінарності. Словники є своєрідними навчальними
посібниками для студентів філологічних факультетів вищих навчальних
закладів.

Одним з найновіших чеських словників, в якому детально розглядаю-
ться найважливіші питання структури та розвитку чеської мови, теорети-
чні концепції, котрі досліджуються і в богемістиці та славістиці за кордо-
ном є Encyklopedický slovník češtiny  року, авторами якого є Петр Карлік
(Petr Karlík), Марек Некула (Marek Nekula) та Яна Плескалова (Jana Pleskalo-
vá).

З -их років  століття в термінології з’явилася та продовжує
з’являтися значна кількість неологізмів на позначення нових реалій, а саме
на позначення понять, характерних для нових напрямків у науці. Багато
з них є запозиченнями з англійської мови. Чеські вчені, ознайомлюючись
з науковими англомовними дослідженнями, запозичують особливо важкі
для перекладу слова (перш за все, це стосується термінологій різних галу-
зей) або примикають до існуючих проектів (наприклад, англійських) та
на основі цього укладають словники. Одним з таких словників є електрон-
ний Anglicko-český a česko-anglický slovník knihovnické terminologie або ще як
його називають Česko-anglický a anglicko-český slovník knihovnických termínů,
який є частиною міжнародного проекту Vícejazyčného slovníku knihovnické
terminologie кінця -их років  століття. Тенденція до вживання чеської
мови як пріоритетної існує насамперед у гуманітарних та суспільних нау-
ках чеської мовної спільноти.

Велику цінність для української науки на сучасному етапі мають слов-
ник Олени Селіванової Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія,
 або ж Українсько-російський словник наукової термінології за загальною
редакцією провідного наукового співробітника Інституту української мови
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НАН України, Людмили Симоненко, завдячуючи фаховій компетентності
якої цей словник побачив світ у  році. Наступними вартими уваги
є Словник української біологічної термінології, створений колективом термі-
нологів Інституту української мови та Комітету наукової термінології НАН
України за редакцією Михайла Гродзинського й Людмили Симоненко та
Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни, Анатолія Загнітка, обидва
словники датовані  роком.

Перелік термінологічних праць, в тому числі і словників, котрі поба-
чили світ в Україні та Чехії наприкінці  – початку  століття можна про-
довжувати, оскільки їх було видано значну кількість. Проте дослідивши
термінологічну лексикографію як науку, опрацювавши основні напрямки
її дослідження, питання та проблематику чеської й української терміно-
графії, можна стверджувати, що українська термінологічна лексикогра-
фія, як наука про створення термінологічних словників, розвинена краще,
ніж в чеському лінгвістичному середовищі. Причиною зазначеного стану,
можливо, є більший інтерес до самого питання термінології як такої,
котра довгий час залишалась досить нестабільною. Однак варто вказати
на нестабільність розвитку української термінології загалом та терміногра-
фії зокрема, котрa зумовлена певною, а інколи навіть і значною, залежні-
стю українських термінологічних систем від російської термінологічної
основи.

Ukrainian and Cze Terminology Lexicography at the Turn of the Centuries: Problems
and Features of Development
Yevgeniya Ishchuk
e article deals with the development of Czech and Ukrainian terminological lexicog-
raphy as a relatively young scientific discipline of the late th – early st century. An
aention is focused on the typology of dictionaries, especially on the term determination
of the terminological dictionary. It also points to the features of Czech and Ukrainian ter-
minological dictionaries, its main characteristics as well as the areas of the use.
Key words: interlingual relations, terminological lexicography, terminography, termino-
logical dictionary.
Украинская и чешская терминологическая лексикография на рубеже веков: про-
блематика и особенности развития
Евгения Іщук
В статье рассматривается развитие чешской и украинской терминологической лек-
сикографии как относительно молодой научной дисциплины конца  – начала 
века. Основное внимание сосредоточено на типологии словарей, в частности на
выделении такого понятия как терминологический словарь. Рассматриваются осо-
бенности чешских и украинских терминологических словарей, их основные харак-
теристики и сферы применения.
Ключевые слова: межъязыковые отношения, терминологическая лексикография,
терминография, терминологический словарь.
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Боротьба з діалектизмами як складник
мовної політики в радянській Україні (–)

Після приєднання західноукраїнських земель радянська мовна політика на рівні
корпусного планування була зорієнтована на вигладжування рис західноукраїн-
ського варіанту літературної мови. Ця лінія провадилася під гаслами боротьби з діа-
лектизмами в мові школярів, художньої літератури та перекладів. Настанова про
залучення обмеженого корпусу діалектних одиниць із південно-західного наріччя
поширювалася й на лексикографічну практику.
Ключові слова: боротьба з діалектизмами, корпусне планування, радянська мовна
політика.

У повоєнний період українські мовознавці у своїх публікаціях часто наго-
лошували на поширенні серед усіх верств суспільства й на всіх україн-
ських територіях загальнонародної літературної норми — процесі, що мав
на меті усунути діалектні особливості й насамкінець призвести до роз-
мивання діалектів. Така настанова йшла безпосередньо з Інституту мово-
знавства АН УРСР, а промовистими публікаціями, що містили зокрема
й заклики до нівеляції діалектизмів, провідні українські лінґвісти — Іван
Білодід, Михайло Жовтобрюх, Віталій Русанівський — намагалися донести
до науковців і вчителів республіки генеральну лінію комуністичної партії
в мовній політиці. Здійснення цієї частини корпусного планування укра-
їнської мови припало на –-ті рр. Приміром, наприкінці -х рр.
у спільній публікації Івана Білодіда з Олександром Мельничуком накре-
слено дві провідні закономірності в розвитку національних мов радянської
доби, що з-поміж них перша — «виразне зростання ролі єдиної національ-
ної мови як засобу широкого повсякденного спілкування між усіма частинами
соціалістичної нації […] при одночасному її вдосконаленні», а друга — «поси-
лення, а в ряді місць завершення процесу витіснення місцевих діалектних осо-
бливостей нормами загальнонародної мови у зв’язку з зростанням ролі єдиної
загальнонародної мови в суспільстві» [, с. –].
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На початку -х Михайло Жовтобрюх, порушивши питання про акту-
альну потребу дослідити усну форму української мови та взаємодію роз-
мовного мовлення з літературною нормою [, с. ], фактично очолив роз-
гортання студій на цю тему. Незабаром Інститут мовознавства зініціював
декілька республіканських конференцій з питань усної форми української
мови (Полтава, ; Суми, ) та взаємодії літературної мови з терито-
ріальними діалектами (Одеса, ), на яких представники Інституту та
викладачі вищих навчальних закладів обговорювали особливості говірної
мови та шляхи усунення місцевих діалектних рис. Збірники тез чи мате-
ріалів цих конференцій зазвичай редаґувала колеґія на чолі з Михайлом
Жовтобрюхом, який оприлюднив і низку власних спеціальних публікацій
на цю тему [; ; ].

Найпомітніше боротьбу з діалектизмами проваджено в галузі освіти
(-ті – середина -х рр.), насамперед у західноукраїнських областях.
Утім, перед учителями, що працювали в діалектному середовищі півні-
чного та південно-східного наріч стояли схожі вимоги. Проблеми діале-
ктних особливостей у мові школярів часто розглядалися на сторінках жур-
налу «Українська мова в школі» (з  р. «Українська мова і література
в школі»). Та й самі вчителі за спорадичні діалектизми у власній мові зазна-
вали критики [, с. ; , с. ; , с. ].

На фонетичному рівні, тобто у вимові, — а це в свою чергу впливало й на
засвоєння учнями орфографічних норм, — учителі мали звертати увагу на
такі риси, як: схильність до т. зв. укання (півд.-зах. діалект), напр., чулувíк,
дурóга, курóва — [, с. ; , с. ; , с. ], або акання (півд.-сх. і півн. діале-
кти), напр., арéл, галýбка, сакúра — [, с. ; , с. ]; вимова гі, кі, хі замість
ги, ки, хи (півд.-зіх. і півн. діалекти), напр., похілий, могіла, нахілився, кінув,
ланкі, перемогі [, с. ; , с. ; , с. ; , с. ; , с. ]; тверда вимова
р (півд.-зах. і почасти півн. діалекти), напр., бурйак/бурак, рйадно/радно [,
с. ; , с. ; , с. ; , с. ], або, навпаки, м’яка вимова р (півд.-сх. і почасти
півн. діалекти), напр., писарь, базарь, бондарь, Харьків [, с. ; , с. ; ,
с. ; , с. ; , с. ]; вживання сполуки -ир, -ил на місці -ри, -ли (півд.-зах.
діалект), ‹як-от, кирниця, билстіти; пересунення наголосу [, с. ; , с. ];
оглушення дзвінких приголосних (півд.-зах. діалект), напр., сніх, поріх, біп,
дішка [, с. ; , с. ; , с. ]; відсутнє або непослідовне чергування о, е
з і (півд.-сх. і півн. діалекти), напр., радость, чобот, осень, попел [, с. ;
, с. ; , с. ; , с. ]; непослідовне чергування г, к, х та з, ц, с (півд.-сх.
діалект), як-от, у рукі, на мухі, на рогі, у книжки [, с. ; , с. ]; вжива-
ння протетичного г, напр., Гамерика, гоко, гармія та сполук хв, кв або х на
місці ф, напр., хворма, квартух, хутляр (півд.-сх. і півн. діалекти) [, с. ;
, с. ] та деякі інші.

У морфології учитель на південно-західних теренах щонайперше
мусив виправляти іменникові форми ор. відм. одн. ж. р., що мають найча-
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стіше закінчення -оў, -ом, напр., рукоў, головом [, с. ; , с. ; , с. ; ,
с. ; , с. ]; іменники у формі двоїни [, с. ; , с. ; пор. , с. ]; імен-
ники ІІ відміни, що в дав. і місц. відм. мають закінчення -ови, зрідка -еви
(дідови, коньови), а не -ові, -еві [, с. ; , с. ; , с. ; , с. ]; давні діє-
слівні форми мин. і майб. часу на кшталт ходив-єм, ходила-м, ходили-сьмо,
буду мав щастя або вживання відокремленої частки ся [, с. ; , с. ; ,
с. ] тощо. Натомість у південно-східних областях до діалектних огріхів,
що їх належалося старанно викорінювати, належали такі: нерозрізнення
м’якої та мішаної груп іменників І та ІІ відмін, що в ор. відм. одн. мають
закінчення -ою, -ом замість -ею, -ем (земльою, товаришом) [, с. ; , с. ;
, с. ; , с. ; пор. , с. ]; закінчення -и іменників ІІІ відміни в род.,
дав. і місц. відм. (соли, пам’яти) замість нормативного -і [, с. ; , с. ];
брак чергування приголосних у формі  ос. одн. теп. часу дієслів ІІ дієвід-
міни, напр., ходю, носю, возю [, с. ; пор. , с. ]; заміна закінчення -ить
у формі  ос. одн. тих самих дієслів закінченням -е, напр., ходе, просе, возе
[, с. ; , с. ; , с. ]; переважне уживання закінчення -уть у  ос. мн.,
напр., ходють, носють, возють [, с. ].

На лексичних особливостях у мові школярів автори методичних реко-
мендацій уваги — за малим винятком [, с. ; , с. –; , с. ; , с. ; ,
с. ] — не загострювали. Певно, найпершою метою було досягнення пра-
вописної грамотності вкупі з нівеляцією фонетичних говіркових звичок
серед учнів.

Наприкінці -х — першій половині -х рр. академічні мовознавці
Віталій Русанівський, Світлана Єрмоленко та, зосібна, сам Іван Білодід,
заходжуються критикувати мову художніх перекладів і мову «деяких літе-
раторів» [, с. ; , с. ] за рясноту діалектизмів, як-от бганка, дзигарі,
довкруж, допіру, завідомити, завше, згуки, здибати, здорожитися, крамар,
мапа, навзаєм, облупаний, обрус, пательня, пігулки, позирк, принатурюва-
тися, рура, скорше, таця, утяжливий, філіжанка, хідник, цебро, церата,
шанець. Неприйнятними вважалися й словосполуки на кшталт крем до взу-
ття, папір до малювання, признатися до неправди, попід чужим авто, наштиб,
формочка на пісок; конструкції з «родовим» [, с. ] відмінком іменника
(купив автомобіля, сів на пароплава, приніс етюдника, оглянув револьвера,
намацала вимикача, обертав ключа), часові конструкції з прийменником за
(почалася десь за годину); конструкції замість + інфінітив та підрядні рече-
ння, приєднані «сполучними словамищо його, що їх» [, с. ]; присудкові
форми на -но, -то замість конструкцій із особовими формами дієслова [,
с. –; , с. , ; , с. , –]. Ці закиди йшли на адресу перекладачів,
що друкувалися в журналі «Всесвіт», у видавництвах «Дніпро» й «Веселка»
[, с. ; , с. ]. «Вживання в перекладі діалектизмів, застарілих слів тощо
стає об’єктом критики саме тому, що перекладачі зловживають ними» [,
с. ], але головні недоліки виявлялися «у тенденційному прагненні перекла-
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дачів і видавничих редакторів наблизити мову перекладу, тобто мову сього-
дення, до мови перекладів, здійснюваних у -ті роки» [, с. ].

Отже, загальна практика недопущення діалектних одиниць у мову кра-
сного письменства та художніх перекладів прямо протипокладалася досві-
дові -х рр. Така ж настанова іще з кінця -х рр. стосувалася й до
укладання словників. Її обстоював, зосібна, і Максим Рильський, коменту-
ючи роботу над «Українсько-російським словником», укладачі якого «ціл-
ком свідомо викреслили зі свого реєстру […] деякі застарілі, вузькодіалектні,
рідковживані слова, які є у Грінченка, але не стрічаються чи майже не стрі-
чаються в сучасній літературній мові» [, с. ]. А коли якісь діалектні
одиниці й траплялися в словнику, то були вони, як правило, марковані
позначками «застаріле», «рідковживане», «діалектне», «розмовне», а це
властиво означало, що такі слова не рекомендувалися до вживання [,
с. ]. Не дурно в програмовій статті з культури мови перекладів подано
уточнення: «той, хто перекладає художнійтекст, повинен одразу зрозуміти
рекомендацію словника, що слово, яке стоїть у переліку синонімів на тре-
тьомумісці, належить до менш уживаних у мові взагалі, тим більше до менш
уживаних у мові перекладів, яка, порівняно з мовою оригінальної літератури,
тяжіє здебільшого до загальновживаних слів і виразів» [, с. ].

Під ту саму пору (кінець -х — -ті) в Інституті мовознавства готу-
вали до друку «Словник української мови», що в ньому частина діалектних
одиниць увійшла до реєстру (з-поміж них і наведені вище «зловживання»
перекладачів). Утім багато слів залишилися поза його межами [, с. ],
що прикро вразило письменника Сергія Плачинду: «Скільки розкішних сло-
весних діамантів розсипано поза одинадцятитомником! Чому? Здогадатися
неважко: йдеться здебільшого про діалектизми, на які накладенотабу і в пресі,
і навіть у художній літературі. Більшість редакторів так і чатує, аби не
пропустити діалектного слівця — навіть у мові героя» [, с. ].

Хоча протиставлення підходів до корпусного планування практиці
-х рр. і перевиховання письменників у цьому дусі розпочато ще з сере-
дини -х рр., планомірний курс на недопущення значної кількості діале-
ктизмів до літературної мови радянського взірця усталився щойно по ІІ-й
світовій війні — з остаточним приєднанням західноукраїнських земель до
складу УРСР. На той час у республіці вже вироблено було літературну мову,
зорієнтовану на зразки «говореної» мови міського населення та мови газет,
лексику котрих і зафіксовано, зокрема, в «Російсько-українському слов-
нику»  р., а фонетичні й граматичні норми закладено в новому право-
писі  р. (що його подальші редакції нічого засадничо не міняли). Отже,
принципи корпусного планування під ту пору вже були сформовані, тому
робити будь-які поступки на користь західноукраїнського мовного варі-
анту керманичі мовної політики не планували. Саме це й стало підґрунтям
подальших, окреслених вище, процесів боротьби з діалектизмами. «Одним
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із специфічних для української мови явищ останніх десятиліть є активний
процес поступового подолання територіальних особливостей в усному літе-
ратурному мовленні, який інтенсифікується зараз же після возз’єднання всіх
українських земель в єдиній Українській Радянській державі. Виявляється він
у поширенні й засвоєнні єдиних літературних норм української мови населе-
нням західних областей республіки» — зазначав Михайло Жовтобрюх  р.
[, с. –]. Питання про усунення з мовної практики українців західних
областей низки лексем залишалося актуальним і наприкінці -х рр.:
«Після возз’єднання з мовного вжитку випала велика кількість слів і слово-
сполучень, що вживалися на позначення різних понять суспільно-політично-
го, офіційно-юридичного та суспільно-економічного характеру (війт, солтис,
поліціянт, староство, воєводство, повіт, повітова рада та ін.); слів і сло-
восполучень, які витіснилися або витісняються іншими, новими, загально-
національними лексемами, раніше невідомими або маловживаними (почали
вживати жир замість товщ, морозиво замість льоди, карта замість мапа,
велосипед замість ровер, лампочка замість жарівка, фізкультура замість
руханка, баскетбол замість кошиківка, суфікс замість наросток, середній рід
замість ніякий рід і т. ін.).» [, с. –].

Упродовж – рр. здійснено обмін етнічним населенням Польщі,
Чехословаччини та СРСР, внаслідок чого західноукраїнські терени стали
етнічно, а відтак і мовно більш однорідними. Водночас у міста й села при-
єднаних до УРСР у – рр. областей на різні посади (вчителів, реда-
кторів, бібліотекарів, політкерівників, партійних чиновників) направляли
зі сходу й центру українців, чия мова була або українська радянського стан-
дарту, або російська. Ця політика змішування населення була додатковим
чинником у дальшому розмиванні західноукраїнських говіркових рис [пор.
, с. ].

Уже з кінця -х рр. лунають заклики до подолання діалектних особли-
востей. Чи не першим у цій справі виступив декан філологічного факуль-
тету Одеського університету Артем Москаленко: «Пролетарська соціалісти-
чна держава не зацікавлена в збереженні діалектів, в збереженні різниці між
мовоюміста і села, міжмовою окремих класів. Навпаки пролетарська держава,
її уряд, наша комуністична партія зацікавлені в якнайскорішій ліквідації діа-
лектів, діалектних відмінностей […]. Тепер уже очевидно, що колишні тери-
торіальні й соціальні діалекти, як певні лінгвістичні одиниці з властивими їм
особливостями, в недалекому майбутньому назавжди відійдуть у безвість»
[, с. ]. Невдовзі своє вагоме слово про діалекти та їхню подальшу долю
скаже й Йосиф Сталін: літературна мова, мовляв, утворюється на основі
котрогось одного зі своїх діалектів, а решта їх із часом втрачають свою
самобутність, вливаються в літературну мову та зникають у ній [, с. ].
Співробітники Інституту мовознавства взялися на ділі показати, як «висока
загальна освіта населення, засвоєння його значною частиною літературних
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норм усного й писемного мовлення, суспільно-політична активність радян-
ських людей помітно обмежили суспільні функції діалектного мовлення, яке
почало зазнавати надзвичайно інтенсивного впливу літературної мови на всі
компоненти його структури, системність якої стала, внаслідок цього, руйну-
ватись» [, с. ].

Такий стан речей тримався до кінця -х. Та вже навіть тоді деякі мово-
знавці намагалися відстояти доцільність реєструвати діалектизми у словни-
ках та використовувати їх у художній літературі, звідки, через посередни-
цтво усного мовлення, вони поступово вбираються й літературною мовою
[, с. –; , с. –]. Притому Михайло Жовтобрюх і надалі держався
попередньої лінії [, с. ]. Тим часом український еміґраційний науко-
вець Юрій Перфецький наполягав, що в тодішній мовній ситуації, яка скла-
лася в Україні після багатьох років радянської політики, «єдиним засобом
є зберігати діялектні слова, бо вони являють собою живу незрусифіковану
мову. Їхнє збереження є збереженняммайбутніх джерел незрусифікованої укра-
їнської літературної мови» [, с. ].

Послідовне усунення діалектних елементів зі словників, із художньої
літератури, ба навіть із мови ЗМІ вело до поступового й методичного пере-
несення української літературної мови з дводіалектної на двомовну основу
[пор. , с. ], що творити її мали радянський різновид української та росій-
ська мови. Як наслідок, чинний правопис, словник і чимало граматичних
форм досі спираються властиво на цю двомовну основу. Іншим прикрим
результатом нівеляції діалектних рис стала суржикізація української говір-
ної мови, що тепер є вельми поширеним явищем на всіх українських тере-
нах.
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Struggle against Dialectalisms as a Component of Linguistic Policy in the Soviet Ukraine
(–)
Kateryna Karunyk
Aer the incorporation of the Western Ukrainian lands, the Soviet language policy in cor-
pus planning was aimed at levelling out the features of the Western Ukrainian language
variety. is line was implemented under the slogan of struggle against dialectalisms in
the language of schoolchildren, in belles-leres and in translations. A directive to employ
only a limited corpus of the local units from the Western Ukrainian dialect was also applied
in lexicographical practice.
Key words: struggle against dialectalisms, corpus planning, Soviet language policy.

Борьба с диалектизмами как составляющая языковой политики
в советской Украине (–)
Екатерина Каруник
После присоединения западноукраинских земель советская языковая политика на
уровне корпусного планирования ориентировалась на нивeляцию черт западно-
украинского варианта литературного языка. Эта линия проводилась под лозунгом
борьбы с диалектизмами в языке школьников, художественной литературы и пере-
водов. Установка на привлечение лишь ограниченного корпуса диалектных единиц
из юго-западного наречия распространялась и на лексикографическую практику.
Ключевые слова: борьба с диалектизмами, корпусное планирование, советская язы-
ковая политика.
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Системні зв’язки у сфері чеської фразеології
на позначення часових та просторових відношень

Стаття присвячена аналізу системних відношень у сфері чеської фразеології просто-
рової та часової семантики, зокрема, розглядається синонімія, антонімія та полісе-
мія серед вищевказаної групи фразеологізмів.
Ключові слова: ФО, фразеологія, фразеологічні синоніми, фразеологічні антоніми,
значення.

Час і простір — два важливі параметри матеріального світу, що відобража-
ються у нашій свідомості, та знаходять свою актуалізацію в мові.

Погляд на світ закладений у мові, кожна мова відображає по-своєму.
Витоки людського досвіду знаходимо також у фразеології, котра є однією
з найважливіших складових мовної картини світу. Часові та просторові від-
ношення відображають чеські ФО.

Як зазначають науковці В. Д. Ужченко, Л. Г. Авксентьєв, для фразеології,
як і для лексики, властиві певні внутрішні закономірності, зокрема, такі
системні відношення, як полісемія, синонімія та антонімія [, с. ].

Наявність типових, повторюваних диференційних сем пов’язує фра-
земи певними опозитивними відношеннями схожості або протиставлення:
синонімічними та антонімічними.

Аналіз фразеологічного матеріалу показує, що фразеологізми мають
здатність вступати в синонімічні та антонімічні відношення не тільки зі
співвідносними за значенням словами, але й з іншими ФО.

Завдання розвідки — проаналізувати системні відношення чеських фра-
зеологізмів з просторовою та часовою семантикою, зокрема, розглянути
синонімію, антонімію та полісемію серед вищевказаної групи ФО. Нам не
відоме жодне дослідження з даної проблематики, саме тому цей аспект
став об’єктом нашого дослідження.

Фразеологізми вибрані в основному зі «Словника чеської фразеології та
ідіоматики» [].

Терміни «фразеологічна одиниця (ФО)», «фразеологізм», «фразема»
вживаються у статті як синоніми.
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Дослідженню фразеологічної синонімії присвячено чимало робіт. Тео-
ретичне осмислення проблем фразеологічної синонімії почалося в -их
роках XX століття з праць О. В. Куніна, В. Ф. Рудова, Ю. Д. Апресяна,
В. Т. Шклярова тощо. Їхню справу продовжили Т. А. Бартагаєв, В. І. Зимін,
І. І. Чернишова, М. І. Сидоренко, В. М. Телія та ін. Зусилля вчених були ске-
ровані на розробку та вдосконалення методики дослідження, на встанов-
лення критеріїв синонімічності, на вироблення чіткої дефініції фразеоло-
гічних синонімів та на створення їхньої класифікації. У мовознавстві від-
сутня єдиність поглядів на основні питання фразеологічної синонімії [,
с. , див. ще, наприклад, праці таких науковців, як В. М. Телія [, с. ];
Л. Г. Скрипник [, с. ]; В. П. Жуков [, с. ]; Ю. С. Степанов [, с. ].

Існує також думка, що доцільно розглядати не синонімію фразеологі-
чних одиниць взагалі, а синонімічні зв’язки ФО на різних зрізах цих відно-
шень виходячи з розуміння фразеологічної семантики як комплексу спів-
відношень трьох аспектів — сигніфікативного (понятійного), денотатив-
ного (предметного) та конотативного (стилістичного) [, с. –]. Доста-
тньою умовою для реалізації сигніфікативної синонімії є наявність у семан-
тиці ФО схожого понятійного значення як ядра всієї смислової структури
фразеологізмів. При встановленні синонімії денотативної необхідно брати
до уваги й інші елементи смислової структури ФО. Так, наприклад, чеські
ФО на позначення вікової категорії «старість»: podzim života, podvečer živo-
ta, sklonek života, mít staré/starý kosti; na stará kolena, mít život za sebou, nebýt/
/nebejt už žádný/žádnej mladík, být/bejt (už) v letech; starý mrzout, zub času, obrost-
lýmechem, vysoký/požehnaný věk, uvidět/vidět/spatřit už Abraháma, být starý jako
Abrahám; být starý jako Metuzalém; starý/ostřílený kozák, starý mazáк; starý mr-
zout, starýmedvěd на рівні системи вступають між собою у синонімічні відно-
шення, оскільки всі вони передають загальне поняття «старість». Лексема
старість характеризується великим ступенем узагальненості й універсаль-
ності. У межах цього синонімічного ряду опорне слово старість є його
семантичним інваріантом, на фоні якого можна виявити смислові ознаки
інших мовних одиниць При такому підході до значення поняття фразеоло-
гічної синонімії значно розширюється. І навпаки, поняття синонімії звужу-
ється при функціональному (денотативному) підході, тому що, крім схожої
поняттєвої співвіднесеності, беруться до уваги й інші елементи смислової
структури ФО [, с. –]. Так, наприклад, вищенаведені ФО на рівні фун-
кціонування не будуть синонімами, оскільки вони різняться відтінками
значень. Як відомо, старість — це схил людського життя; цей вік пов’язують
із фізичною неміччю, людина не здатна чогось досягати: podzim života («Ne-
chci se v Čechách cítit jako německý důchodce, který podzim života tráví někde na
Mallorce», vysvětluje Bernd Posselt.) [], podvečer života, sklonek života (Tocque-
ville: vylíčil případ amerického starce, který si na sklonek života stavěl dům…) [],
mít staré/starý kosti; na stará kolena (jakousi detektivku od Zdeny Frýbové, kterou
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napsala na stará kolena, aby se zavděčila čtenářům…) []. ФО podzim života, pod-
večer života, sklonek života, mít staré/starý kosti; na stará kolena, je už v letech
є синонімами на денотативному рівні.

Також старість асоціюють із шаною, повагою, гідністю, благословенним
віком: vysoký/ požehnaný věk (йдеться про вік більше  років) (přece jenom je
devětaosmdesát let, ačkoliv na tak vysoký věk působila neuvěřitelně čile a křepce.
Hbitými krůčky – má roků? Osmdesát osm. Osmdesát osm. No to už je požehnaný
věk…) []; uvidět/vidět/spatřit už Abraháma (дожити до віку  років); být starý
jako Abrahám; být starý jako Metuzalém (vzhledem k tomu, že pracovala s Bragim,
který byl starý jako Metuzalém, s nesnesitelnou Belou a upjatým Tórem…) []. Фра-
зеологізми vysoký/požehnaný věk, uvidět/vidět/spatřit už Abraháma; být starý ja-
ko Abrahám; být starý jako Metuzalém також будуть синонімами на денотатив-
ному рівні.

Старість асоціюють із досвідченістю, мудрістю, розважливістю, само-
впевненістю: starý/ostřílený kozák (Benny byl další židovský šňupař z New Yor-
ku, taky starý kozák. V Lexingtonu byl jedenáctkrát a teď byl na bluegrassovém)
[], starý mazáк (jasné, že neočekávali žádné nebezpečí. McLeod, starý mazák, byl
přesto opatrný…) []. І, відповідно, ці ФО будуть теж синонімами на денота-
тивному рівні.

Також про старших людей говорять із відтінком зневажливості, цей
період життя асоціюється із буркотливим характером і поведінкою; див-
ним, чудернацьким поводженням: starý mrzout, starý medvěd, консерватив-
ними поглядами, відставанням від сучасного світу; недбалим ставленням
до своєї зовнішності: obrostlý mechem, starý paprika (vybuchl Ma Žung, když vy-
šli na ulici. Ten starý paprika v klenotnictví byl přesvědčený, že koupil krabičku…)
[].

Наведемо інший приклад. Так, просторові значення «близько», «що
видно», «що чутно» реалізують наступні фразеологізми: bejt v dohledu (Jas-
ně, tak já se teď klidím, protože nepřítel je v dohledu…) []; být/bejt v doslechu;
být/bejt na obzoru / v obzoru; být viditelný / být vidět pouhým okem (určitou mini-
mální vzdálenost, protože otisk postavy je viditelný jen z několika metrů…) [].

Отже, ФО bejt v dohledu, být/bejt v doslechu; být/bejt na obzoru / v obzoru; být
viditelný / být vidět pouhým okem будуть синонімами на денотативному рівні.

Просторові значення «дуже близько», «зовсім поруч», «на невеликій
відстані» реалізують такі ФО: na dosah ruky (podepisoval do památníků vlevo
i vpravo, až k nám došel na dosah ruky. Zastavil se. Dívali jsme se jeden na druhého)
[]; mít to při ruce, mít to u nosu (tam, kde je vůbec nečekali, a měli je přitom přímo
u nosu…); mít to u huby; pár kroků (tři měsíce, ale nikdy jsem se nedostal dál než
jen pár kroků od Brodwaye) []; mít to za rohem; co by kamenem dohodíl.

Таким чином, ФО na dosah ruky, mít to při ruce, mít to u nosu, mít to u huby;
pár kroků, mít to za rohem; co by kamenem dohodíl є синонімами на денотатив-
ному рівні.
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Отже, чеські ФО на позначення часових та просторових відношень всту-
пають між собою в синонімічні відношення на рівні системи й функціо-
нування. При семасіологічному підході всі фразеологізми, що стосуються
того чи іншого часового чи просторового значення будуть синонімами,
а при ономасіологічному — потрібно враховувати смисловий обсяг ФО.

Що ж стосується фразеологічної антонімії, то остання полягає в поляр-
ному протиставленні значень фразеологізмів при їх семантичній спільно-
сті.

Полярність і спільність семантики — неодмінна ознака антонімії фразе-
ологізмів. Протиставлятися можуть фразеологізми, що означають однорі-
дні явища. Так, наприклад, ФО, що позначають поняття «далеко» є антоні-
мами до фразеологізмів із семантикою «близько», оскільки відносяться до
категорії відстані.

Ще одним фактором у визначенні антонімів є категоріально-граматич-
ний компонент, тобто обидва фразеологізми повинні належати до однієї
частини мови.

Існують протилежні думки стосовно структури фразеологізмів при
визначенні антонімів.

Фразеологічними антонімами називають одноструктурні фразеологі-
зми з протилежними конкретними й спільними загальними значеннями
та з однорідною категоріально — граматичною характеристикою [, с. ].
Таким чином, вузьке розуміння фразеологічних антонімів залишає поза
межею велику кількість фразеологізмів, що різняться структурною побудо-
вою та образною основою.

Мовознавець М. Т. Демський зазначає: «Суть фраземної антонімії поля-
гає в полярному протиставленні значень фразем при їх семантичній спіль-
ності» [, с. ].

Тобто, згідно широкого розуміння фразеологічних антонімів, кожна ФО,
яка належить, наприклад, до семантичної підгрупи «далеко» є антонімом
до кожної ФО, яка належить до семантичної підгрупи «близько», напри-
клад: být/bejt v dohledu (близько) — za devatero horami a čtyřmecítma propastmi
(далеко); mít to při ruce (близько) — na hony vzdálený (далеко). Серед них виді-
ляємо нерівнозначні (být v doslechu; být na obzoru (близько) — bejt v Tramtárii,
bejt v Prčicích (далеко)) та різноструктурні (pár kroků, od vedle (близько) — na
hony vzdálený, být z ruky (далеко)).

Згідно вузького розуміння фразеологічних антонімів, то не всі вище-
зазначені ФО будуть антонімами, потрібно враховувати структуру, семан-
тику та функціонально-стилістичні риси. Можна виділити певні антонімі-
чні пари, наприклад: být z dohledu (далеко) — být v dohledu (близько); vysoký
věk (старість) — útlý věk (молодість); stará můra (старша жінка, як правило,
зла, сварлива) — pěkná kost/kůstka (молода жінка), mladý/zelený/neostřílený za-
jíc (молода недосвідчена людина) — starýmazák, starý/ostřílený kozák (старша
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досвідчена особа); v dávných dobách / za dávných dob (минуле) — za našich časů
(теперішнє); nebýt od něčeho daleko (близько) — být něčemu na honý vzdálený
(далеко); mít mladé/mladý/mladší nohy (молодість) — mít staré nohy (старість);
na dlouhé lokte (повільно) — jedním mžikem (bez dlouhého vyptávání) (швидко)
тощо.

На відміну від полісемантичних слів, у яких виділяються прямі й пере-
носні значення, у фраземах значення виникають унаслідок переносу,
а тому в межах фразеологізму можна виділити лише основне й похідне
значення. Нові значення можуть виникати як унаслідок послідовного роз-
витку значень ФО, так і паралельного, тобто вторинного метафоричного
зсуву та паралельного метафоричного зсуву.

При послідовному розвитку на базі основного значення виникає похі-
дне першого ступеня, від якого — похідне значення другого ступеня і т. д.
Наприклад, фразеологізм být (tenkrát) ještě v plenkách використовують не
лише для позначення періоду новонародження, але й для характеристики
приладу, винаходу, технічного пристрою зі значеннями: «недосконалий»,
«примітивний», «такий, що потребує доопрацювання» (vzpomínku. Umřel,
když byl Cecil batole a Carl ještě v plenkách. Pokud vůbec věděl, na co otec zemřel…—
реалізує значення «новонароджений»; další rozvoj theorie kvant, která by bez
něho zůstala v plenkách jako zcela isolovaná kuriosní kapitola fysiky… — маніфе-
стує сему «недосконалий»; problémy. Brzy zjistil, že česká internetová síť je ještě
v plenkách. která by bez něho zůstala v plenkách jako zcela isolovaná kuriosní ka-
pitola fysiky… — передає значення «примітивний») (усі наведені приклади
з []).

Вторинні семантичні зрушення мають місце тоді, коли на основі зна-
чення фразеологізму виникає нове або так зване вторинно-образне зна-
чення (первинно-образне значення виникає внаслідок метафоризації віль-
ного словосполучення). Так, наприклад, ФО zorné pole позначає частину
простору, якого можна осягнути оком: Hledal v zorném poli svého dalekohle-
du nepřátelské tanky [, D. II, s. ], а також цей фразеологізм використовує-
ться ще й на позначення сфери, деяких зацікавлень, як правило, діяльності:
které jsou jádrem dnešní Evropy, ležely úplně mimo zorné pole starověkého histori-
ka…) [].

Фразеологізм být/bejt v rozkvětu, окрім позначення етапу молодості
(напр., byli oba mladí, mladý muž a mladá žena. Byli oba v rozkvětu mládí ne-
bo snad v tom věku…) [] вживається також для характеристики землі, під-
приємства, країни, що добре розвиваються, приносять прибуток: přichází
ve správný okamžik. On-linová reklama je v rozkvětu a jen ve Spojených státech se
může letos přiblížit… [].

Досить продуктивним є паралельний розвиток семантичної структури
фраземи, тобто коли одна й та сама дериваційна база метафоризується пара-
лельно. Такий процес зумовлений тим, «що одне й те саме явище поро-
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джує в свідомості мовців різні, іноді навіть взаємно не зв’язані асоціації»
[, с. ]. ФО v těsném sledu, окрім просторового значення «поблизу» (напр.,
byl skupinou záložní. Přestože divize postupovala v těsném sledu a urazila průměr-
ně tři kilometry za hodinu…) [], маніфестує й часове значення «послідовно»,
«через певний час» (příležitostech omílám stále dokola. Otázka, která je kladena
v těsném sledu za oněmi výše jmenovanými materialistickými…) [].

Аналізуючи чеські ФО на позначення часових та просторових відно-
шень, можна виокремити фразеологізми, які мають часові та просторові
значення. Філософ С. М. Бардонов зазначає, що між просторовими й часо-
вими характеристиками існує подібність. І ця подібність (схожість) не
випадкова. Простір і час взаємодоповнюють одне одного. Взаємодоповне-
ність полягає в тому, що простір визначають через час і навпаки [, с. –],
наприклад: na dosah ruky (chvilku jsem u vás. „Mohla prostě odjet. Konec října na
dosah ruky. Hodiny se posunou zpátky…“ ) [] (часове значення «скоро»), пор.
trhlinou v plotu už byly zadní trakty kancelářských budov na dosah ruky. Neviděl
jsem ale uličku… [] (просторове значення «близько»).

Крім послідовного та паралельного розвитку семантичної структури
фраземи, можливий ще послідовно-паралельний, коли внаслідок первин-
ного метафоричного зсуву на основі вільної синтаксичної конструкції
виникає моносемантична фразема, а вже на її базі паралельно розвиваю-
ться нові значення. Так, у смисловій структурі фразеологізму визначають
ієрархічну послідовність семем. Наприклад, у смисловій структурі ФО na
hony daleko вони розподіляються так:

) «бути далеко від чогось (когось)» — просторове значення: to přesně od-
povídalo, — ale od Atén jsou už na hony daleko. Motocykl s řevem vyrazil kupředu…
[];

) «давно» — часове значення: při cvičeních, která k tomu vedla. Určitě to
bylo na hony daleko od toho nešťastného dne…) [];

) «не знати щось, не бути здібним до чогось», «не мати таланту до
чогось»: ovšem o diskusi dost akademickou, protože jsme byli na hony daleko od
úplné znalosti fyzikálních zákonů… [].

Таким чином, можна стверджувати, що ФО тонко відтворюють різно-
манітні відтінки значень, допомагають нам глибше та точніше наймену-
вати оточуючу дійсність. Усі відтінки значень фразеологізми реалізують,
безумовно, у контексті, оскільки саме контекстові належить основна роль
у реалізації значень різних мовних одиниць; розгляд же поза контекстом,
поза зв’язком із іншими мовними одиницями вводить у сферу понять, від-
тісняючи на задній план всебічну реалізацію значень фразеологічних оди-
ниць [, с. –].

Отже, чеські ФО з просторовою та часовою семантикою, окрім часових
та просторових значень, у певних контекстах реалізують і інші властиві їм
значення.
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Systematic Relations in the Field of Cze Phraseology Conceptualizing Spatial
and Temporal Relations
Liudmyla Kobyletska
e article analyses the systematic relations in the field of Czech phraseology of spatial
and temporal semantics focusing on the synonymy, antonymy and polysemy within the
studied group of phraseological units.
Key words: phraseological unit (PU), phraseology, phraseological synonyms, phraseologi-
cal antonyms, meaning.
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Системные связи в сфере чешской фразеологии, обозначающей
временные и пространственные отношения
Людмила Кобилецкая
Статья посвящена анализу системных отношений в сфере чешской фразеологии
пространственной и временной семантики, в частности, рассматриваются явления
синонимии, антонимии и полисемии в вышеуказанной группе фразеологизмов.
Ключевые слова: ФЕ, фразеология, фразеологические синонимы, фразеологиче-
ские антонимы, значение.
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Вербалізація концепту батько
в шкільних підручниках з української мови

У статті проаналізовано вербалізацію й семантичне наповнення концепту БАТЬКО
в навчальних текстах, виявлено значущі структурні складники та з’ясовано його
культурно-національну специфіку.
Ключові слова: базові соціокультурні поняття, концепт, структура концепту,
навчальний текст.

Концепт БАТЬКО належить до найдавніших базових концептів історико-
-культурної свідомості українського народу, що складають систему родин-
них стосунків. Архетип батька існує як початок, народження, продовження
роду.

Серед досліджень вітчизняних науковців значущою є розвідка А. В. Чер-
нової, в якій концепт БАТЬКА розглядається у складі концептуальної стату-
сної дихотомії «БАТЬКО–ДИТИНА» [, с. –]. Н. Ф. Венжинович дослі-
джує представлення концептів БАТЬКО і МАТИ у фраземах української
мови (на матеріалі творів Т. Г. Шевченка) [, с. –]. Індивідуально-ав-
торське бачення мовного образу БАТЬКА в ідіостилі О. Довженка аналізує
Л. Ф. Дорошина [, с. –]. В. В. Жайворонок наголошує на зв’язку кон-
цепту БАТЬКО з явищами, що зміцнюють людську етноспільноту []. Фра-
зеологізми з компонентом БАТЬКО в контексті етнокультурних концептів
вивчає В. В. Яковлєва [, с. –].

Актуальність цієї розвідки полягає в тому, що концепт БАТЬКО не був
предметом вивчення в навчальних текстах підручників як базовий репре-
зентант української національної культури. Крім того, його усвідомлення
учнями має прагматичний складник, оскільки входить у зміст соціокуль-
турної змістової лінії програми з української мови.

Об’єктом спостереження обрано його вербалізацію в навчальних текс-
тах шкільних підручників з української мови для – класів авторів
С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичової, предметом — його структурування (усього
проаналізовано  прикладів).
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Метою розвідки є з’ясування семантичної структури концепту БАТЬКО
в підручниках з української мови для – класів.

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: ) виявлення
актуальних аспектів вивчення концепту БАТЬКО в сучасній лінгвістиці;
) репрезентація складників у навчальній програмі для загальноосвітніх
навчальних закладів; ) аналіз семантичної структури концепту БАТЬКО
та його національно-культурної специфіки.

Як засвідчує словник, лексема БАТЬКО має такі значення: . Чоловік сто-
совно до своїх дітей. . чого, перен. Основоположник якого-небудь учення,
якої-небудь галузі науки, мистецтва і т. ін. . Шанобливе називання коза-
цької старшини, отаманів тощо. . Ввічливе звертання до чоловіка похи-
лого віку. . Самець стосовно до свого потомства [, т. , c. ].

Значення концепту БАТЬКО, наведені у словниках, є семантично й куль-
турно значущими, знаходячи свою репрезентацію в дискурсі, текстах,
у тому числі навчальних.

На думку Ю. С. Степанова [], Н. Д. Арутюнової [, с. ], Н. Б. Баланді-
ної [, с. –], В. І. Карасика [, с. ], одним із провідних засобів презен-
тації концептів вважається текст. Згідно із теорією лексичних концептів
і когнітивних моделей В. Еванса, «… слова не «несуть» чи закодовують значе-
ння. Значення — це, скоріше, величина, яка пов’язана з цілим висловлюванням»
[].

Серед мовознавців немає узгодженості щодо визначення структурних
складників концепту. Так, Ю. С. Степанов виокремлює в структурі конце-
пту три компоненти: активний шар, пасивний шар і внутрішню форму
[, с. –]. На думку З. Д. Попової, Й. А. Стерніна, варіанти побудови
концептів, запропонованих більшістю авторів, можна подати трихотомі-
чно: інформаційно, образно та інтерпретаційно [, с. –]. В. І. Кара-
сик, Г. Г. Слишкін розрізняють у структурі концепту образно-перцептив-
ний, поняттєвий і ціннісний компонент. Як стверджує В. І. Карасик, «цен-
тром концепту завжди є цінність, оскільки концепт служить дослідженню
культури, а в основі культури лежить саме ціннісний принцип» [].

Аналіз концепту БАТЬКО в текстовій тканині підручників розглядати-
меться інтегративно з виділенням ціннісної складової, інформаційного (),
образного (), інтерпретаційного (), значеннєвого складників.

Ціннісний зміст концепту БАТЬКО містить загальне ставлення до чоло-
віків — Бог, Спаситель, Сакральний король, Мудрий старець (волхв), Закон,
Деспот.

Образ БАТЬКА як члена родини включає ролі: батько як добрий при-
клад дітям, батько як хазяїн родини, батько як вихователь, охоронець,
опора своїх дітей, фізична та духовна сила сім’ї.
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Інформаційний зміст концепту реалізовується в підручниках у кон-
тексті визначення понять сім’я, рід, покоління. Наприклад: «Покоління —
нащадки одних батьків, люди близького віку» [, с. ].

У навчальних текстах історичної тематики зустрічаємо вживання
лексеми БАТЬКО в значенні «шанобливого називання козацької стар-
шини»: «Отаман — ватажок козацького війська. Це слово запозичене з крим-
ськотатарської мови, у якій означає «великий батько, найстарший» [,
с. ].

Образний складник у структурі концепту БАТЬКО включає наступні
перцептивні ознаки: зоровий образ: «Дивився [Юрко] на батька, і йому
стало жаль його, завчасно постарілого, спрацьованого» (Б. Харчук) [, с. ];
звуковий образ: «Як тихого вечора, десь перед Петром і Павлом починав наш
батько клепати косу під хатою в саду, ото й була для мене найчарівніша
музика» (За О. Довженком) [, с. ]; тактильний образ: «Я сказала: ‚Я зго-
дна, тату‘, — і поцілувала йому руку» (В. Підмогильний) [, с. ].

Наявність когнітивних ознак (метафоричних і метонімічних характе-
ристик концепту) спостерігаємо в навчальних текстах за допомогою таких
прикладів: метафоричні: «Де ж ти бачив літо таке? — посміхнувся батько
у вуса, ще чорні, з легкою, мов павутиння сивиною» [, с. ]; метонімічні:
«Крізь образи і розлуки печаль дітей нас знов пече: їм треба материнські руки,
їм треба батьківське плече» (В. Крищенко) [, с. ].

До інтерпретаційного поля концепту належать: оцінний, прагмати-
чний, регулятивний, соціокультурний складники.

Оцінний складник концепту БАТЬКО об’єднує наступні концепту-
альні ознаки: батько — гідність: «У поезії «Наука» () Степан Руданський
через батькові поради навчав дитину відстоювати власну гідність» [, с. ];
батько — мужність, сміливість: «Мій тато — найдужчий і найхоробріший!
Він може переплисти найширшу річку, перемогти в сутичці з будь-яким
хижаком, битися з будь-якими бандитами!» [, с. ]; батько— розум, інте-
лект: «Розумний батько спитати сина не соромиться» [, с. ]; батько —
життєва мудрість: «З того часу люди перестали старих вивозити в ліс, бо
старі батьки мудрі і можуть молодих розуму навчити» [, с. ]; батько —
врода: «Багато бачив я гарних людей, ну такого, як батько, не бачив» (О. Дов-
женко) [, с. ].

До прагматичного складника належать концептуальні ознаки, що сто-
суються кола діяльності БАТЬКА, його функцій і ролей. Проаналізуємо
наповнення концепту БАТЬКО за сферою відношень «батько як суб’єкт дії
стосовно сім’ї та дітей». Коло діяльності батька батька як сім’янина, члена
родини містить ознаки архетипу й включає ролі: батько — хазяїн родини,
розум сімʼї, авторитет: «Син послухав батькової поради, і зійшов у нього хліб
найкраще» [, с. ]; батько — вихователь, охоронець, опора своїх дітей,
фізична та духовна сила сімʼї: «Батько із сином часто говорили про майбу-
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тній вибір професії» [, с. ] батько — господар: «Про батькове господарю-
вання розповідали мені старі сусіди з великою похвалою» (За Є. Чикаленком)
[, с. ].

Регулятивний складник об’єднує ознаки, які стосуються моральних
цінностей і норм у сфері, що покривається концептом БАТЬКО: батько —
моральні цінності: «Я домагався, щоб у кожної дитини в серці найрадісні-
шим, найдорожчим, найсвятішим були МАТИ і БАТЬКО, БРАТИ, СЕСТРИ,
ДРУЗІ» (В. Сухомлинський) [, с. ]; батько — любов і повага дітей:
«А один чоловік дуже любив свого батька, тому він і заховав його» [, с. ].

Соціально-культурний складник вербалізує когнітивні ознаки, які
відображують зв’язок концепту БАТЬКО з побутом і культурою народу:
батько — Батьківщина: «Батько кілька разів посилав за ним гінця, але син
не хотів повертатися до кочового життя» [, с. ]; батько —мала Батьків-
щина: «Позаду залишилося рідне полтавське село Чорнухи, глиняна батьків-
ська хата, школа» (З підручника) [, с. ]; «Після двох років неволі Хмельни-
цький повернувся до батьківськогомаєтку в Суботові й записався до реєстро-
вих козаків» [, с. ]; батько — мова: «Пам’ятай: найкращі вчителі мови
для дітей — це мати й батько» [, с. ]; батько — історія: «Богдан Хмель-
ницький брав участь у польсько-турецькій війні – років. У цій війні
вбито його батька, українського сотника Михайла Хмельницького» [, с. ];
батько — культура: «Софія з дитинства вчилася співати в батька, у дома-
шньому, шкільному і церковному хорах…» (З газети) [, с. ].

Для культурно-національної специфіки українців характерним є роз-
криття символу батьківства через «Божественне батьківство». На думку
А. В. Чернової, «концепт БАТЬКО функціонує як константна світоглядна
(екзистенціальна, аксіологічна) величина національного інформаційного коду»
[, с. –].

Дихотомія «батько–син» утворює символічну єдність поколінь, є сим-
волом продовження роду. У навчальних текстах єдність батько–син вжива-
ється частіше, ніж батько–дитина чи батько-донька. Наприклад: «…поетові
аж ніяк не однаково, чи житиме він в Україні, чи ні, чи згадуватимуть його
і чи молитимуться за нього батько із сином» [, с. ].

До культурно-національної специфіки українців належить участь
батьків у обрядах: «В долину, дівчата, в долину по червоную калину, по хре-
щатий барвінок — «Молодій» на вінок, із руточки — дві квіточки, благослови,
Боже, і отець, і мати, — будемо вінок зачинати!» [, с. ].

Зовнішність БАТЬКА в навчальних текстах відтворена ознаками, які
об’єднуються в типовий образ українця.

Фізіологічні: типовий українець найчастіше описується як фізично
сильний, розвинений: «Наприклад, кажемо: «як маків цвіт», «цвіте як мак»,
що означає розквіт фізичних і духовних сил» [, с. ].
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Природно-фізичні: батько наділений природною величавою чолові-
чою красою, яка підкреслюється глибоким внутрішнім змістом, одухотво-
реністю. Трагізму зовнішності додає поневоленість, яку він до певного
часу покірно терпить. Наприклад: «Голова в нього була темноволоса, велика
і великі розумні сірі очі, тільки в очах чомусь завжди було повно смутку:
тяжкі кайдани неписьменності і несвободи» (За О. Довженком) [, с. ].

Тяжка фізична робота призводить до передчасної старості, яку батько
зустрічає з гідністю: «Дивився [Юрко] на батька, і йому стало жаль його,
завчасно постарілого, спрацьованого» (Б. Харчук) [, с. ].

Психологічні особливості: волелюбність, мужність, духовна сила:
«Ось він стоїть передо мною далеко на київських горах. Прекрасне лице його
посиніло від німецьких побоїв. Руки й ноги спухли…» (О. Довженко) [, с. ];
демократичність: «Тато спробував якось вплинути на донечку. Але ж уміти
читати дуже цікаво: дізнаєшся чимало нового, — не погодився батько» (За
А. Натомб) [, с. ]; емоційність, що виявляються у творчості: «Іван Семе-
нович Козловський від батька й матері успадкував шанобливе ставлення
й любов до музики, співу» (За Д. Гайвасем) [, с. ]; наближеність до при-
роди : «Батько йшов від дерева до дерева й перед кожним зупинявся на коротку
мить наче здибався зі знайомою людиною» (Г. Тютюнник) [, с. ].

До психологічних особливостей батька-українця входить інтровертова-
ність: «Весь в полоні у сумного і весь в той же час з якоюсь внутрішньою
високою культурою думок і почуттів» (О. Довженко) [, с. ]. З інтровер-
тністю пов’язана така характерологічна риса українців, як індивідуалізм.
У навчальному тексті наводиться припущення про виникнення індивідуа-
лізму в зв’язку з роллю батька в сім’ї як грізної караючої сили, яка в дитини
викликає страх: «Його (батька) незначна зацікавленість справою виховання,
утручання в життя дитини в ролі грізної караючої сили у випадках яки-
хось непорозумінь викликає в неї страх перед батьком і недовіру до нього.
Цим пояснюється, на думку антропологів, наш український індивідуалізм» (За
матеріалами Інтернету) [, с. ].

До особливостей українця дослідники відносять селянськість.
У навчальних текстах містяться позитивні характеристики господарю-
вання членів родини, а особливо батьків: «Про батькове господарювання
розповідали мені старі сусіди з великою похвалою. Кажуть, що такої енергії,
такого вміння не було і в давніх, досвідчених хліборобів» (За Є. Чикаленком)
[, с. ]. Про значущість в українському побуті хліборобської праці
свідчать приклади фольклору: «А батькові твоєму щоб жито родило!» [,
с. ].

Отже, концепт БАТЬКО належить до найдавніших базових концептів,
що складають систему родинних стосунків.

Аналіз структури концепту БАТЬКО показав, що в навчальних текстах
шкільних підручників розглянутий концепт є одним із значущих і універ-
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сальних. Інтерпретаційний його фрагмент складає , %, образний — , %,
інформаційний — , %.

Перспективним для майбутніх досліджень видається порівняння стру-
ктури концепту БАТЬКО, репрезентованої в текстовому матеріалі підручни-
ків, зі структурою, представленою в мовній свідомості школярів й описа-
ною на основі проведеного вільного асоціативного експерименту.
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Verbalization of the Concept Father in Sool Textbooks for Ukrainian Language
Mykhailo Kononenko
is article contains the analysis of the verbalization and semantic content of the concept
father there identified significant structural components and cultural and national speci-
ficity of the concept.
Key words: basic socio-cultural notions, concept, structure of the concept, educational
text.

Вербализация концепта отец в школьных учебниках по украинскому языку
Михаил Кононенко
В статье проанализирована вербализация и семантическое наполнение концепта
ОТЕЦ в учебных текстах, выявлены значимые структурные составляющие и куль-
турно-национальная специфика концепта.
Ключевые слова: базовые социокультурные понятия, концепт, структура концепта,
учебный текст.
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Афіксоїдні деривати на позначення назв одягу
у лексиці закарпатської говірки

У статті проаналізовано афіксальні особливості лексико-семантичної групи назв
одягу, ад’єктивних суфіксоїдних дериватів, з’ясовано особливості сполучення суфі-
ксоїдів із препозитивними основами в закарпатській говірці Іршавського району.
Ключові слова: суфіксоїд, формант, деривати, постфікс, словотвірний ряд.

Важливість дослідження полягає не лише у лексико-семантичному складі
закарпатської говірки, але й у її словотвірних особливостях. Семан-
тика завжди супроводжується якимись деривативними процесами, що
дають змогу конкретизувати лексему: глухан «глухий»; сліпак «сліпий»;
теребитися «займатися корисною справою»; пилуватися «поспішати»;
хлопчище «хлопець»; свічкар «людина, що запалювала та загашувала сві-
чки у церкві».

Дослідження лексико-семантичної групи назв одягу в говірках різних
регіонів України були предметом дослідження: А. С. Соколовська «Полес-
ские названия одежды и обуви»; Л. А. Лисиченко «Архаїчні назви одягу
в східнослобожанських говірках»; М. В. Никончук «Назви одягу і взуття
правобережного Полісся»; Л. Г. Пономар «Назви одягу західного Полісся»;
К. І. Матейко «Український народний одяг»; Д. Неділько «Назви одягу і взу-
ття в говірках Чернігівщини»; М. Ж. Дєрке «Назви одягу в українських
говорах Закарпаття», «Традиційний чоловічий костюм угорського населе-
ння Закарпаття кінця ХІХ століття»; Н. І. Пашкова «Назви одягу в україн-
ських говорах Карпат»; Г. Г. Березовська «Структурна організація та геогра-
фія назв одягу і прикрас у східноподільських говірках», «Назви сорочки
та її деталей у східноподільських говірках», «Номінація спіднього одягу
в говірках Східного Поділля»; Г. І. Гримашевич «Номінація одягу та взуття
в середньополіському діалекті» та ін. Спорадично тільки в окремих науко-
вих працях проаналізовані словотвірні типи досліджуваної лексико-семан-
тичної групи.

Метою дослідження є визначення словотвірних особливостей лексико-
-семантичної групи на позначення назв одягу закарпатської говірки, хара-
ктеристика афіксальних дериватів, а також дослідження сполучуваності
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афіксів із основами та зіставлення їх з відповідними явищами в літератур-
ній мові.

Формування українського народного одягу відбувалося протягом бага-
тьох століть. Ще за часів Київської Русі значного розвитку набуло ткацтво
та різноманітні ремесла, які мають безпосереднє відношення до створення
одягу. Особливості народного костюма являють собою одне з важливих дже-
рел вивчення етнічної історії населення України, його соціальної структури,
естетичних поглядів та уявлень.

Загальнохарактерною рисою традиційного українського одягу та допов-
нень до нього є декоративна мальовничість, що відбиває високий рівень
культури виробництва матеріалів для одягу, створення його різноманітних
форм, володіння багатьма видами й техніками опорядження та оздобле-
ння. Водночас народному одягу притаманна варіативність. Найпомітні-
шими були відмінності у костюмі, що побутував на Лівобережжі та Прав-
обережжі, це ж стосується й традиційного одягу населення Подністров’я,
Карпат, Полісся та Півдня України. Регіональною специфікою були позна-
чені передусім матеріали для одягу; конструктивні, технологічні й декора-
тивні прийоми його створення;

способи виробництва окремих деталей: головних уборів, взуття, при-
крас; колорит, техніка та мотиви, орнаменти — особливо сорочок і поясного
одягу.

В українському традиційному вбранні кінця ХІХ – початку ХХ ст. поряд
зі збереженням давніх місцевих ознак простежуються й пізніші нашару-
вання, пов’язані насамперед із історичною долею різних земель України.
Велике значення мало й те, що через Україну йшло інтенсивне та постійне
торговельне й культурне спілкування країн Заходу і Сходу, воно зумовлю-
вало модифікацію і самого одягу, і матеріалу для його виготовлення.

Щодо одягу Закарпаття, то найстійкішими щодо збереження традицій
був одяг сільського населення. Багато його різновидів широко побутували
до початку ХХ ст., зокрема: довганя «довга вишита сукня», плат «жіночий
фартух»; уйош «чоловічий верхній одяг»; рітованка «велика жіноча хус-
тка червоного кольору, оздоблена квітковим візерунком», ушиванка «виши-
ванка» [, с. ].

Національний одяг Закарпаття має такі характеристичні прикмети:
нечисленність частин убрання, простота крою, перевага білого кольору, спо-
кійні барви прикрас та відсутність зайвої оздоби — збереження почуття
міри. Це ті властивості нашого національного одягу, що надають йому пере-
ваги перед народним вбранням інших регіонів України [, с. ].

Лексика закарпатської говірки на позначення одягу має свої особливо-
сті. Характерною рисою цієї говірки є те, що тут збереглося більше слів,
які вже давно зникли в інших діалектах української мови або мають інше
значення. Наприклад: лада «скриня для одягу»; шіфон «шафа для одягу»;
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холошні «штани з домашнього сукна»; цурʼа «одяг»; штримфлі «шкарпе-
тки»; зібзер «розпірка спереду чоловічих штанів»; віґан «жіноче плаття»;
жеб «кишеня»; ґомбиця «ґудзик»; ройты «бахрома»; жÿбÿлÿвка «носова
хусточка»; топанкы «туфлі»; талпа «підошва» [, с. ].

Закарпатський говір має значну кількість вузькомісцевих слів. Напри-
клад, у говірках Іршавського району ряндя, як і в інших закарпатських гово-
рах, означає «лахміття, старий, порваний одяг», але в цих же говірках для
назви лахміття є ще й лексема лахы; парночкы— «підоплічка, вставка в соро-
чці від плечей до половини грудей», паралельні назви — парнины, оплічча.
Це свідчить про те, що для говірок цієї групи характерною рисою є вузько-
місцевий лексичний паралелізм [, с. ].

Аналіз назв лексико-семантичної групи одягу закарпатської говірки
дозволяє визначити їх як такі, що утворилися на основі південно-захід-
ного діалектного типу. Географічне розташування досліджуваного регіону
передбачає відбиття в аналізованих говірках не лише результатів міждіале-
ктного, але й міжмовного контактування, що сприяло формуванню значної
фонетичної варіативності лексики на позначення одягу. Лексична реаліза-
ція деяких семем налічує кілька фонетичних або словотворчих варіантів:
ґумі, ґума — «мотузка, якою стягують штани»; блузка, блюзка — «блузка,
легкий жіночий одяг до пояса»; капішон, капюшон — «частина верхнього
одягу для захисту голови в негоду»; наробы, нарубы — «навиворіт, лицьо-
вим боком всередину».

Словотворчі особливості закарпатського говору зумовлені набором сло-
вотворчих засобів: суфікси -иц(я), -оват— буляниця «город, де раніше була
засаджена картопля», ресиловати «натирати картоплю, моркву»; суфікси
згрубілості -ище — дівчище, хлопчище; закінчення — рь для утворення
іменників чоловічого роду — гусарь «кавалерист», свічкарь «людина, що
запалювала свічки у церкві», легкарь «людина спортивної форми».

М. Плющ у «Граматиці української мови», де морфеміку та словотвір
розглядає у розділі морфології, зазначає, що суфікс -иц у сучасній мові
виражає словотвірне значення вказівки на особу за родом діяльності разом
із флексією -а (я) що оформляє ці іменники і виражає граматичні зна-
чення жіночого роду однини називного відмінка. Наприклад: робітниця,
учениця [, с. ]. П. Селігей у «Етимологічному словнику запозичених суфі-
ксів і суфіксоїдів української мови» визначає його як асемантичний, суфі-
ксальну зв’язку, яка вживається в іменниках, із суфіксом -ij-…; запозиче-
ний із латинської мови, частково за посередництвом західноєвропейських
мов (фр. англ. нім) унаслідок морфемного ускладнення — розпаду первин-
ного -иціj- на дві окремі одиниці [, с. ]. У закарпатській говірці суфікс
-ицʼ (а) також реалізується в іменниках і виражає граматичну категорію
жіночого роду на позначення назв одягу. Наприклад: спÿнниця «спідня
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жіноча сорочка»; ґомбиця «ґудзик»; (лексема ґудзик має форму жін. р.);
нагавиця «штанина».

Іменники чоловічого роду в досліджуваній говірці творяться за допомо-
гою суфіксів -ник: ошиник «комір»; запясникы «манжети на сорочці»; -ок:
снурок «шнурок »; чулок «панчоха». Менш продуктивними для говірок
Закарпаття є суфікси -ан на позначення іменників чоловічого роду: сукман
«спідниця»; -ниць: риміниць «ремінь»; -ач, повивач «шматок тканини для
сповивання немовляти».

Суфікс, приєднуючись до кореня твірної основи, уточнює чи видозмі-
нює поняттєвий зміст похідного слова, що водночас є показником нале-
жності його до певної частини мови. Саме суфікс виявляє здатність пере-
водити основу слова з одного розряду в інший. Наприклад: капча «пряжка
на поясі» — капчати, снурок «шнурок» — снуркувати (суфікси -ат, -уват,
перевели основи іменників до дієслів).

Суфіксально-постфіксальні дієслова творяться від іменних і дієслівних
основ. Наприклад, іменникова основа з приєднанням дієслівного суфікса
перетворюється на дієслівну, постфікс -ся не входить до її складу, убраня —
убиратися, обув — убуватися. Постфікс -ся виконує дві функції: грамати-
чну — вираження дієслівного стану й словотворчу — вираження словотвір-
ного значення. У творенні дієслів суфіксально-префіксально-постфіксаль-
ним способом беруть участь іменникові та дієслівні основи: перебиратися,
перевбуватися. Характерною рисою закарпатської говірки є рухомий пост-
фікс -ся. Термін постфікс утворений на основі латинської мови (лат. post —
«після» і fixus — «прикріплений»), що означає «приєднаний після». Тракту-
вання постфікса вперше запропонував І. Бодуен де Куртене. «Словник лін-
гвістичних термінів» подає два значення вище наведеного терміна: . Будь-

-який афікс, що стоїть у слові чи словоформі після кореня. . Афікс, який
стоїть після флексії [, с. ]. Функціонування постфіксів -ся, -сь у закар-
патських говірках відрізняється від сучасної літературної мови позицією
у слові або синтаксичній конструкції. Тотожність із постфіксами сучасної
української літературної мови наявна в таких словах: убиратися «одяга-
тися»; перевбуватися «перевзуватися»; парадитися «гарно, святково одя-
гатися». Крім того, дієслівним постфіксам властиве самостійне вживання
(переміщення) у синтаксичній конструкції чи самому дієслові, що не змі-
нює його лексичного значення: іди ся перебири, бо умастивисься «переодя-
гнися, бо ти забруднився»; чекай, най ся перевбуву «почекай, я перевзуюся»;
Афіко, іди ся попаради, бо ідеме на вичÿрниці «Софіє, гарно одягнися, бо вве-
чері підемо на вечорниці». Такі явища не властиві сучасній українській
літературній мові, де афікси не можуть утворювати слів без кореня, вони
завжди прикріплені до нього.

Префікс — це морфема, яка стоїть перед коренем або іншим префі-
ксом і служить для утворення нових слів або граматичних форм. На від-





Афіксоїдні деривати на позначення назв одягу у лексиці закарпатської говірки

міну від суфіксів, префікси утворюють нові слова на базі слів, а не основ.
Префікси можуть входити до складу різних повнозначних частин мови,
проте найактивніше виступають у дієсловах та віддієслівних утвореннях:
роз-тратити, роз-трата, роз-тратник, що зазначено у праці Л. В. Вакарюка,
С. Є. Панцьо «Українська мова. Морфеміка і словотвір» [, с. –].

На відміну від суфіксів, що мають здатність переводити слова з одного
розряду в інший, префікси не змінюють частиномовну належність лексем:
за їхньою допомогою в сучасній мові від іменника утворюється іменник,
від дієслова — дієслово, наприклад, дід — прадід, читати — прочитати.
В іменниках у літературній мові здебільшого функціонують префікси пра-,
прі- (прабатьківщина, прірва). На позначення назв одягу в закарпатських
говірках за допомогою префіксального способу утворено менше лексем:
заплата «латка»; опліччя «вставка в чоловічій сорочці від плечей до поло-
вини грудей».

Отже, проаналізувавши частину лексем на позначення одягу в закарпат-
ській говірці, простежуємо, що в досліджуваному регіоні збереглися та фун-
кціонують лексеми, що вийшли з ужитку в інших говірках Закарпатської
області, а також функціонує значна кількість вузько місцевих слів. У статті
було виділено суфікси згрубілості та зменшено-пестливі, з’ясовано грама-
тичну та словотворчу функції постфіксів, виділено суфікси, за допомогою
яких творяться іменники чоловічого, жіночого та середнього родів.
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Afixoid Derivatives for Designation of Titles Clothes in the Dialects
of the Transkarpathian Lexicon
Viktoriia Kopynets
e article analyzes the features affixed lexical-semantic group names clothing sufixoid
adjectival derivatives, found sufixoid combination of features prepositive bases in the Tran-
scarpathian region Irshava dialect.
Key words: sufixoid, formant, derivatives, postfix, word building series.

Аффиксоидные дериваты со значением названий одежды в лексике
закарпатского говора
Виктория Копинец
В статье проанализированы аффиксные особенности лексико-семантической
группы названий одежды, адъективных суффиксоидных дериватов, выяснена спе-
цифика соединения суффиксоидов с препозитивными основами в закарпатском
говоре Иршавского района.
Ключевые слова: суффиксоид, формант, дериваты, постфикс, словообразователь-
ный ряд.
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Українська гендерна лінгвістика:
становлення і перспектива

Статтю присвячено репрезентації особливостей розвитку гендерної лінгвістики
в Україні: окреслено проблематику наукових напрямів, що розробляються в руслі
гендерної лінгвістики, її методологічні засади, проблемні питання, зокрема й такі,
що пов’язані з національною гендерною своєрідністю української ментальності, ві-
дображеною в мовній системі, мовленні та комунікації.
Ключові слова: гендерна лінгвістика, методологічні засади, українська менталь-
ність, мовна система, мовлення, комунікація.

Сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву, що відмінність, яка існує
між чоловіками й жінками в біологічному, психологічному, соціальному
й культурному аспектах впливає на когнітивну сферу особистості, її пове-
дінку, сприйняття й використання мови, мовну спроможність, мовну сві-
домість та мовну й комунікативну компетенцію, тому актуалізація лінгво-
гендерологічних досліджень в Україні цілком закономірна. А її Європей-
ський вибір став ще одним стимулом для включення гендерної проблема-
тики в перелік актуальних напрямів української науки, оскільки, як відомо,
ще  року Рада Європи прийняла рекомендацію про ліквідацію секси-
зму (гендерної асиметрії) в мові. Рада Європи закликала ЗМІ користуватися
мовою, позбавленою сексизму, що знову-таки спонукало українських на-
уковців до більш прискіпливого вивчення проблематики гендерної лінгві-
стики.

З огляду на теорію лінгвогендерлогії мова як система, мовлення як
відповідна реалізація мови й комунікація як мовна діяльність послідовно
відображають гендерні параметри, репрезентують гендерну маркованість.
А фемінізм — невідворотний як складова демократизації, модернізації
й інтелектуалізації українського суспільства. Він обіймає весь український
лінгвокультурний простір.

Завдання української гендерної лінгвістики — всебічно репрезентувати
насамперед національну специфіку вияву гендеру в мові, мовленні й кому-
нікації, що ґрунтується на національній ментальності, яка своєрідно запро-
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грамована, зокрема й на підсвідомому рівні, закодована в мовній свідомо-
сті українців, представлена в усіх типах дискурсу, тестових різновидах, від-
творюється в мовленнєвій діяльності як окремих мовних особистостей, так
і мовного колективу, української лінгвоспільноти загалом, у всіх видах
дискурсивної практики українців. Необхідно знати патріархальну тради-
цію, відповідні архетипи й сучасні нововведення, мотивовані змінами ген-
дерної норми, гендерних ролей і стереотипів, що й мотивує з’яву нових
форм вияву гендеру в мові на всіх її рівнях, а також у мовленні, де моделю-
ються нові словесні штампи, образні засоби, і в комунікації, де реалізуються
нові стратегії і тактики, якісно оновлюється структурування мовленнєвих
жанрів крізь призму гендеру. Отже, слід послідовно враховувати, що вияв
гендеру в мові зумовлений відповідною гендерною національною програ-
мою, яка мотивована універсальними категоріями й національною специ-
фікою їхньої трансформації.

Сучасна гендерна лінгвістика, на жаль, не спирається повною мірою на
праці українських мовознавців, які стояли біля витоків власне української
гендерної лінгвістики. У світлі сказаного насамперед згадаємо І. Франка,
який залишив у спадщину лінгвофілософські роздуми щодо проблем ген-
дерної лінгвістики: він розмірковував про поняття «гендер», «гендерні
стереотипи», «гендерні ролі», «гендерні норми», хоч зазначені терміни
тоді ще не використовувалися в науці, описував відмінності між мовлен-
ням жінок та чоловіків (жіноче й чоловіче письмо), зокрема це вияв-
лялося, коли він аналізував художнє мовлення українських письменни-
ків, коментував паремії як укладач «Галицько-руських народних припо-
відок»; окремі думки щодо гендеру вербалізовано в його повсякденній
комунікації, листуванні, публіцистиці й художньому дискурсі [див.: ,
с. –].

Ґрунтовно розробляв проблеми гендерної лінгвістики в – роках
ХХ ст. Л. Булаховський, який, вивчивши досвід представників давньої кла-
сичної філології, а також сучасної йому радянської й зарубіжної науки про
мову, розглянув деякі положення гендерної лінгвістики, проаналізувавши
її проблематику з урахуванням мовної діахронії й синхронії, а також спро-
ектувавши її розвій. Учений уважав, що мовлення жінок і чоловіків слід
розглядати як види соціолекту, який виявляється не лише в літературному
мовленні, але насамперед і в регіональних діалектах [див.: , с. –].

Напрацювання Л. Булаховського щодо розвитку гендерної лінгвістики
продовжив Ю. Шевельов, який продемонстрував наявність гендерних МКС,
писав про особливості мовної спроможності жінок, які менш схильні до аси-
міляції (його дослідження показали, що українки менше русифікувалися
в порівнянні з чоловіками-українцями), їхнє мовлення більш архаїзоване,
стабільне, емоційне і под. Ю. Шевельов продемонстрував, що гендерні осо-
бливості виявляються на всіх мовних рівнях [див.:, с. –].
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Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. гендерні дослідження в Україні
досить пожвавилися: вона стає предметом наукових зацікавлень україні-
стів (Л. Ставицька, О. Тараненко, А. Загнітко, О. Забужко, А. Нелюба, О. Сти-
шов, О. Холод та ін.), українських русистів (Г. Богданович, Л. Синельникова,
О. Горошко, О. Компанцева, О. Семиколєнова та ін.), славістів (А. Архангель-
ська, Л. Васильєва, Г. Нещименко та ін.), романістів (А. Мартинюк, О. Бессо-
нова, Ю. Абрамова, О. Бондаренко, Н. Борисенко та ін.). З’явилися навіть
перші вишівські підручники з лінгвогендерології, авторами яких стали
Г. Богданович, Л. Синельникова, С. Оксамитна, О. Фоменко, О. Горошко та
ін. Досягнення української гендерної лінгвістики докладно репрезенто-
вано в колективній монографії «Гендерна лінгвістика в Україні: історія, тео-
ретичні засади, дискурсивна практика» () [див.: , с. –].

Вектор лінгвогендерологічних досліджень скеровано на соціолінгві-
стику, мовну систему, мовленнєву поведінку обох статей, феміністську лін-
гвістику; маскулінну лінгвістику (найбільш молодий керунок); психолінгві-
стику; лінгвоконцептологію; лінгвоаксіологію; комунікативну лінгвістику,
невербальну комунікацію, лексикографію.

Спеціалісти дійшли до висновку, що важливо не стільки констатувати
відмінності між статтю, скільки потрібно визначати їхню соціокультурну
оцінку й надавати відповідну інтерпретацію. У науковій літературі з гендер-
лінгвістики слушно пропонується розглядати маскулінні й фемінні ознаки
як природний дар, наданий людині, що виявляється в існуванні відповід-
ної гармонійної дихотомії чоловічої й жіночої статей. Отже, в основі гендер-
них досліджень повинно лежати положення про гармонізацію стосунків
між чоловіком і жінкою.

Поняття фемінності й маскулінності набули суттєвих змін, що виража-
ються в невідповідності біологічної статі людини й психологічних виявів ста-
тевої належності. У сучасному суспільстві жінки, які досягли високого про-
фесійного статусу, зазвичай більш маскулінні, ніж деякі їхні колеги-чоло-
віки; сучасні ж чоловіки часто залюбки виконують так звану жіночу роботу,
вони стали не лише більш емоційними й експресивними, але й більш чут-
тєвими, хоч висока чуттєвість — жіноча прерогатива. Стереотип «чоловік
повинен бути сильним, а жінка слабкою» — один із найбільш «живучих»,
але, разом із тим, його активно долає життя: все більш привабливою стає
впевнена в собі жінка, що послідовно репрезентується в мові.

Маскулінність і фемінність не стільки протилежні категорії, скільки діа-
лектично взаємопов’язані: відбуваються зміни ключових параметрів маску-
лінності (агресивність, емоційність, владність, домінування, незалежність,
рішучість, цілеспрямованість) і фемінності (надмірна чуттєвість й емоцій-
ність, турботливість, дружелюбність, ввічливість, душевність). Однак від-
мінності між фемінністю й маскулінністю зберігаються й будуть зберіга-
тися завжди, відповідно має місце гендерна маркованість, що детерміну-





Тетяна Космеда

ється соціокультурними чинниками й психологічними ознаками, які «при-
писуються» соціумом чоловіку як представнику маскулінної субкультури,
комунікативному лідеру, який за чинним стереотипом вирізняється авто-
номним мисленням, логічністю, раціональністю, об’єктивністю, меншим
ступенем вияву емоційності, й жінці — як представниці фемінної субкуль-
тури, що вирізняється більшою мірою вияву чуттєвості й емоційності, емпа-
тії, кооперативності.

Безперечно, існують маскулінні й фемінні МКС, що потребують подаль-
шого вивчення. Чоловіки й жінки зберігають особливості свого світоба-
чення, світовідчуття й світорозуміння. А таке явище, як унісекс, чи «безста-
тевість», що виявляється в одязі, манері поведінки, мовленні, явище більш
небезпечне, ніж зрозумілі й усталені відмінності. Особливо небезпечний
мовний унісекс, що виявляється в уживанні молодими особами різних ста-
тей одних і тих самих жаргонних чи лайливих слів, обсцентної лексики,
спрощених структур і форм вербалізації оцінки, одноманітної «безликої»
інтонації.

Зміни в чоловічій гендерній свідомості відбуваються повільно, тому
навіть коли чоловіки й стверджують, що сприймають і підтримують ген-
дерну рівність, то на підсвідомому рівні все ж може «спрацювати» міцно
закладена патріархальна програма відповідних гендерних норм, що вияв-
ляється в маскулінних діях, виражених і вербально, й невербально. Про-
стежуємо вияв непослідовності чи навіть суперечливості в чоловічій пове-
дінці, зокрема й комунікативній, пов’язане з чинністю патріархального
українського поведінкового гендерного коду [див.: , с. –].

Художній текст — важливе джерело, що зберігає відомості про гендерну
репрезентацію, тому необхідно виокремити гендерно значущі художні
твори української літератури й аналізувати їх. На жаль, «жінка в чолові-
чій прозі — не більше, ніж еротична пляма, об’єкт уже не поклоніння, як
це було в українській традиційній класиці, а фізичної хіті й насильства.
У деяких випадках вона є втіленням ірраціональної демонічної сили, що
загрожує чоловікові, його свободі і навіть життю» [, с. –]. Це також
проблема, що потребує докладного вивчення.

Своєрідну підтримку моделей рівності демонструє сучасна публіци-
стика. Саме публіцистика найбільш послідовно відображає сьогодні норми
сучасної літературної української мови й впливає на становлення нових
мовних норм. Публіцистика спроектована на «гру» з кодифікованими нор-
мами: вона прагне максимально наблизитися до адресата через імітацію
розмовного спонтанного слова. Простежуємо порушення традиції вживан-
ня форм граматичного роду, а це свідчить про те, що сучасний публіци-
стичний дискурс з різних причин стає все більш гендерно маркованим,
що фіксується в словниках нових слів і значень. Назви професій тільки
в чоловічому варіанті зміщують гендерну ідентифікацію, й залежно від
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міри укріплення гендерної рівноправності, а також унаслідок установлен-
ня деяких нових тенденцій функціонування мови, зокрема це демокра-
тизація норми, розширення варіативності, стилістичного перегрупування
мовних одиниць і т. д., відбувається вирівнювання ситуації. З’являються
жіночі варіанти номінацій, нерідко усвідомлені як екзотичні й ненорма-
тивні, але все-таки вони засвідчують наявність поступу в аспекті утвердже-
нTня гендерної рівноправності, що насамперед виявляється й в особливо-
стях використання відповідних родових форм [див.: , с. –].

Етап початкового накопичення знань в галузі гендерної лінгвістики
в Україні характеризувався запозиченням зарубіжного досвіду. Цей досвід
хоч і досить повчальний, але він не відповідає українським соціально-куль-
турним реаліям і явищам й інколи його використання мотивує помилки,
пов’язані з відсутністю опертя на національну традицію, що виявляється
в мовленнєвій поведінці українців і українок.

Крім того, необхідно аргументовано переглянути деякі гендерні «псев-
достереотипи», які повторюються з посібника в посібник, з наукової сту-
дії до наукової студії; репрезентуються некоректні дані асоціативних експе-
риментів і под. Сьогодні однозначно ставимо під сумнів тези, чи завжди
жінки більш активні, імпульсивні, екстравертні, балакучі, схильні до виба-
чень і співчуття та ін., а чоловіки зібрані й раціональні, прагнуть доміну-
вати й не припускають жіночої конкуренції і под.

Багато розмов ведеться про гендерну дискримінацію, що репрезенту-
ється в мові. Але усвідомлення дискримінації, що фіксується мовними засо-
бами, її констатація, докази щодо її наявності — це складна когнітивна
діяльність, що визначається комплексом культурно-історичних традицій,
до речі, не лише негативних але й позитивних; патріархальними стерео-
типами мовленнєвої поведінки. У морфології, словотворі, лексикології нор-
мою, як правило, виявляється чоловічий варіант, жіночий оцінюється як
відхилення від норми й супроводжується коментарями семантико-стиліс-
тичного характеру, який і можна кваліфікувати як гендерну дискриміна-
цію.

Якщо раніше мовні норми, структури, вирази традиційно відображали
переважно чоловіче світосприйняття, чоловічий аксіологічний досвід, хоч
із цим погоджуються й не всі вчені, то сьогодні ситуація змінюється. Однак
для визначення ступеню вияву маскулінності чи фемінності у відповід-
них дискурсах потрібна спеціальна методика, що базувалася б на відповід-
них параметрах, зрештою, потрібна спеціальна лінгвогендерологічна екс-
пертиза, умови й критерії якої ще не вироблені в українській лінгвогенде-
рології і юридичній лінгвістиці.

Дискримінація виявляється у використанні в чоловічому мовленні
пейоративної оцінки жінок, що залишається безкарним. Чоловіки мають
схильність використовувати зневажливу тональність і лексику стосовно
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жінок. Найчастіше це обсцентна лексика, відповідні зооморфізми і под.
Зазначена обставина дає привід констатувати наявність певного вербаль-
ного типу дискримінації, що виявляється в маскулінному дискурсі й стосу-
ється оцінки осіб жіночої статі. Для її констатації також потрібен механізм
доводу наявності вербальної образи. Отже, й у цьому разі потрібна лінгво-
гендерологічна експертиза, але насамперед необхідно розробити її методо-
логічні засади.

Тлумачення багатьох загальномовних фемінізмів і маскулізмів,
зокрема й нових, спеціальних, потребують удосконалення, перегляду,
можливо, цілком нової кваліфікації у зв’язку з актуалізацією таких
процесів синхронної динаміки лексичного складу мови, як евфемізація,
стилістична нейтралізація чи переоцінка старих стандартів, стереотипів,
ідеологізація, де- й переідеологізація, інтерлінгвалізація, термінологізація
і детермінологізація української лексики. Уваги потребують і вторинні
номінанти й поліномінанти. Більшість нових лексичних і фразеологічних
фемінізмів і маскулізмів вторинні. Активно утворюються текстуальні,
оказіональні найменування.

Наголосимо на необхідності активізації лексикографічних гендерних
напрацювань. По-перше, назріла нагальна потреба в створенні словника
термінів гендерної лінгвістики, а по-друге, потрібно укладати словники не
лише нової лексики, але лексикони назв осіб жіночої статі, враховуючи існу-
ючі варіанти, а також вдалі й невдалі новотвори. Актуальним, як видається,
є й комунікативний кодекс гендерної поведінки українців у пареміях, кон-
цепцію якого пропонують українські дослідники [див.: , с. –].

Сучасна українська гендерна лінгвістика повинна бути налаштована
на активну дескрипцію: найбільш важливо скрупульозно збирати й опи-
сувати конкретні факти українського гендерного буття, онтології для нако-
пичення відповідної фактологічної бази, а на її основі можна буде робити
концептуальні узагальнення й висновки, а також рекомендації для набуття
елементарної гендерної комунікативної грамотності, що потрібно проекту-
вати на середню й вищу школи.

Гендерна маркованість, зрозуміло, найбільше виявляється на лексико-
-фразеологічному й словотвірному рівнях мовної системи, що в українській
лінгвогендерології найбільше й досліджени. Дещо менше зусиль сучасні
українські вчені спроектували на фонетичний і граматичний рівні (мор-
фологія і синтаксис). Хоч у працях Л. Булаховського й Ю. Шереха йдеться
про наявність відмінностей між жіночим і чоловічим мовленням, що послі-
довно виявляються на всіх рівнях мовної системи, насамперед це відмінно-
сті фонетичні й лексико-семантичні, а також стилістичні, лінгвоаксіологі-
чні, прагматичні. Крім того, наводяться факти вияву гендерної марковано-
сті на морфологічному рівні (категорії роду й відмінка). Важливим є і висно-
вок цих учених про те, що процес граматичної фемінізації більш послі-
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довно виявляється в українській мові, ніж у білоруській і російській. Однак
в Україні сьогодні поширений суржик. Цікаво простежити, як співвідно-
сяться статі щодо активності його використання, стійкості до нього.

У зарубіжній науці розроблена система продуктивних гендерних мето-
дик, що можуть бути апробовані на матеріалі української мови й слугувати
розвитку власної методологічної бази в парадигмі гендерної лінгвістики.
Необхідно залучати методику виокремлення й аналізу гендерно маркова-
них ключових слів, що проектувалося, наприклад, на різні види дискурсу
Івана Франка [, с. –], а також методику виокремлення й аналізу ген-
дерно маркованих концептів, образів, що змодельовані як у живому мов-
ленні П. Загребельного, так і в його художньому дискурсі [, с. –].

Сьогодні гендерна лінгвістика знаходиться в стадії пошуку дослідниць-
ких методик. Очевидно, сучасна лінгвістична методологія, що спроекто-
вана на вивчення гендерної лінгвістики, повинна базуватися на ретроспек-
тивному, діахронному й синхронному, а також проспективному аспектах
з урахуванням семантики, синтактики й прагматики. Саме така єдність
підходів забезпечує всебічність, комплексність, багатогранність і послідов-
ність дослідження. Крім того, лінгвогендерологічні розвідки слід здійсню-
вати й у руслі порівняльного мовознавства, оскільки специфіку національ-
ної лінгвокультури можна виокремити лише на тлі іншої лінгвокультури.

Час міняє багато, але не все. Це стосується насамперед категорій
«нація», «національний», «національна традиція», «національний хара-
ктер», «національна ментальність». Національна гендерологія повинна
орієнтуватися на власні реалії та традиції. Це, звичайно, не означає, що
не існує загальнолюдських гендерних категорій і проблем, насамперед
таких, як соціалізація особистості, ліквідація статусної нерівності між ста-
тями, боротьба з негативними гендерними стереотипами, з упередженою
статусно-маркованою оцінкою особистості і под. Але передусім гендерна
лінгвістика повинна враховувати національні пріоритети, що стосуються
гендеру, національний ґрунт, з якого він проростає.
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Статья посвящена представлению особенностей развития гендерной лингвистики
в Украине: очерчена проблематика научных направлений, разрабатываемых
в русле гендерной лингвистики, ее методологическая база, проблемные вопросы,
среди прочих и связанные с национальным гендерным своеобразием украинской
ментальности, отраженной в языковой системе, речи и коммуникации.
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Проблеми нових номінацій як наслідок
мовної політики та мовної ситуації в Україні

У статті показано вплив мовної політики та мовної ситуації України на виникнення
нових власних назв. Ергоніми не тільки відтворюють мовну ситуацію країни, але
й показують результати дії «Закону України про засади мовної політики». Позивні
бійців, як частина специфічного класу антропонімів, репрезентують світогляд та
мовні уподобання молоді України.
Ключові слова: мовна політика, мовна ситуація, власні назви, ергоніми, позивні,
антропоніми.

Власні назви завжди відображають епоху, коли вони виникали. А оскільки
це мовні одиниці, то вони є лакмусовими папірцями для соціуму, що
є їхнім творцем, а також яскравими репрезентантами мовної політики та
мовної ситуації країни, в якій вони з’являються.

Оніми, що виникають у сучасній Україні, є підтвердженням цієї тези.
Йдеться про ергоніми — власні назви ділових об’єднань людей у виробни-
чій, культурній, політичній, науковій, торговельній, спортивній та інших
сферах, а також про позивні українських бійців, що беруть участь в антите-
рористичній операції (далі АТО) — цілком нове явище в нашому антропоні-
міконі. Нове, оскільки позивні в такому масштабі з’явилися після початку
військової агресії Росії проти України, і до того ж вони специфічні оніми,
що перебувають на межі псевдонімів, прізвиськ, а почасти й офіційних іме-
нувань людей, бо використовуються у внутрішній документації.

Розглянемо ці два класи власних назв з погляду відбиття в них мовної
політики та мовної ситуації України.

За роки Незалежності України ергоніми стали справжнім епіцентром
«онімічного вибуху», що зумовлено політико-економічною трансформа-
цією суспільства [, с. ]. Адже поява великої кількості нових підприємств
різної форми власності й різного виробничого та комерційного призначе-
ння потребує великої кількості нових назв, а відповідно й нових лінгвісти-
чних досліджень. Саме тому цьому класу онімів присвячено низку ґрунтов-
них праць українських ономастів, які розглядають їх здебільшого в струк-
турно-семантичному та мотиваційному аспектах, зокрема праці О. Белея,
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Н. Кутузи, Н. Лєсовець, М. Цілини, С. Шестакової та інших [; ; ; ; ].
Однак залежність ергонімів від мовної політики й мовної ситуації країни
ще не досліджували. Саме тому, базуючись на аналізі вивісок і реклами
 ергонімів Голосіївського району та  Шевченківського, зібраних упро-
довж – років, розглянемо взаємозв’язок нових назв і мовної полі-
тики України та мовної ситуації Києва.

Система ергонімів кожного міста надзвичайно швидко поповнюється,
перебуває в постійному розвитку, тут більше, ніж у інших групах власних
назв, виявляються свідоме найменування й перейменування. З одного
боку, ергоніми створюють так, щоб привабити потенційного споживача,
а з іншого, ці оніми не просто називають певний об’єкт, але й певною
мірою відображають мовну свідомість і систему цінностей номінатора. Зага-
лом, ергоніми, що потрапляють до рекламного продукту та до вивісок
назв підприємств, установ, громадських закладів обслуговування на вули-
цях наших міст, створюють «мовний ландшафт», який, по суті, має від-
творювати українську ідентичність через концептуальну картину світу. А,
як відомо, концептуальна картина світу виявляється через мовну картину
світу на всіх її рівнях, аналогічно як і національно-культурна специфіка
«пронизує» концептуальний та вербальний рівні [, с. ].

На жаль, «мовний ландшафт» міст України, до якого передусім нале-
жать вивіски, не завжди є українським. Навіть побіжний аналіз реклам-
ного продукту й вивісок назв магазинів на центральній вулиці столиці —
Хрещатику — та прилеглих до неї вулиць, проведений у листопаді 
року, засвідчує, що лише близько  % із цих назв є українськими (Пер-
лина, Грузинська випічка, УКРАЇНСЬКІ СУВЕНІРИ, СВІТАНОК, ЗЛАГОДА,
КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД, Київські пиріжки), а решта — іншомовні
назви (російські, англійські, французькі, італійські тощо), написані лати-
ницею, або кирилицею відповідно до російської орфографії, або їхньою
комбінацією з численними орфографічними помилками (Pia-Inn,Deƨigual,
Orsay, КÉDDO, UniCreditBank, BILLA, ALDO, ARGO OUTLET, ZARA, MANGO,
MILAVITSA, CASTA, McDonald’s, ДОМАШНЯ ІТАЛІЙСЬКА КУХНЯ PRÈGO café,
ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ ZARINA, PHARMACY АПТЕКА НА ХРЕЩАТИКУ, ZERNA
(поруч намальована чашка з кавою), ROZETKA.UA, Шоколадница кофейня,
Вареничная ПОБЕДА, мережа виномаркетів ПОЛЯНА, Японська кухня ЕВРА-
ЗИЯ СУШИ-БАР, АРЕНА СІТІ, КОФЕ ТАЙМ, КОФЕ ХАУС, КАФЕ МукА БАР,
Золотий ВІК, Торговий центр furs / меха, БОчкА тощо).

Складається прикра ситуація, коли, потрапляючи в таке мовно-інфор-
маційне поле, громадянин України губиться в ньому й не може зорієн-
туватися в побутових ситуаціях, а іноземець, окрім цього, ще й не відчу-
ває колориту країни, в якій він перебуває. Розміщення ж деяких вивісок
навіть наштовхують на неприємні асоціації. Так, на фасаді будинку зверху
розміщена вивіска російською мовою Вареничная Катюша, а нижче напи-
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сана латинкою вивіска магазину торгової марки ROSHEN. У свідомості укра-
їнських мовців, що пам’ятають пісні СРСР, лексема Катюша асоціюється
з однойменною піснею повоєнного періоду та системою залпового вогню
«Град», а торгова марка ROSHEN у свідомості не тільки сучасних українців,
а й іноземців асоціюється з бізнесом Президента України П. О. Порошенка.

По-перше, такий несмак у системі найменувань та створенні реклам-
ного продукту є результатом мовної політики України останніх років,
передусім наслідком дії Закону «Про засади державної мовної політики»,
ухваленого  липня  року Верховною Радою України із численними
порушеннями всупереч тисячним протестам, що хвилею прокотилися
всіма великими містами України. У статті  цього Закону зазначено:
«Рекламні оголошення, повідомлення та інші форми аудіо- і візуальної реклам-
ної продукції виконуються державною мовою або іншою мовою на вибір рекла-
модавця». На думку Г. Зимовець, формування ергонімів значною мірою
визначається традицією саме українського юридичного дискурсу: в україн-
ському законодавстві в оформленні нових назв вербальними й невербаль-
ними засобами допускається вживання літер українського та англійського
алфавіту (в англійському варіанті найменування), арабських і римських
цифр, розділових знаків, а також деяких інших поширених графічних сим-
волів [, с. ].

По-друге, такі назви є наслідком глобалізаційних процесів, коли на
ринок України заходять світові бренди, і під впливом іншомовних назв
цих брендів вітчизняні фірми вигадують собі також іншомовні назви, вва-
жаючи це престижним для себе й привабливим для споживача (магазини:
Marks & Spencer, Helen Marlen , Wine and food; товариства: ТОВ Hot Spring
Ukraine LLD, ТОВ Алкатель-Лусент Україна, ТОВ Беттекс Фудс Лімітед,
ЗАТ Імперіал Тобакко Продакшн Україна; фірми: Голд Медіа Груп (рекламне
агентство),Профитмедиа груп,МедістарФарма Інк,Спайси Лайм Групп; ком-
панія Network World Alliance, студія танцю een of Dance).

До цього можна додати й захоплення українців англійською мовою. За
даними репрезентативного всеукраїнського опитування ( осіб), прове-
деного в березні  року в  містах України, вивчення англійської мови
набуло поширення по всій Україні. А ставлення українців до неї набуває
динамічного розвитку в бік позитиву. На питання (Чи згодні Ви з тим, що
у Вашій області англійська мова повинна бути обов’язковимшкільним предме-
том?) , % опитаних відповіли так [, с. –]. Звісно ж, це не показує
нам реальну мовну ситуацію щодо вживання англійської мови в Україні,
але показує ставлення українців до неї.

По-третє, назви магазинів та громадських закладів обслуговування
(перукарень, салонів, ресторанів тощо) певною мірою віддзеркалюють
мовну ситуацію кожного міста за останні роки. Оскільки продавець і виро-
бник зацікавлений у тому, щоб його коло споживачів зростало, він орієн-
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тується на мовний простір своєї цільової групи. А тут уже починає діяти
мовна ситуація певного міста, регіону й країни в цілому.

Незважаючи на те, що кількість українськомовних мешканців столиці
в повсякденному житті за останні роки (з  до  року) невпинно
збільшувалася, особливо серед молоді віком до  років, від близько  %
у  році до близько  % у  році, значна частина молоді залишалася
двомовною (більше  % спілкувалися українською й російською мовами)
[, с. ]. Але це дало змогу в «мовному ландшафті» Хрещатика та інших
вулиць Києва закріпитися прецедентним онімам, що відображають укра-
їнську ментальність та українські традиції (Шинок, Козачок, Сяйво, Ярина,
Кобзар, Козацькі страви, Пузата хата, готель Козацький, Дніпро, Хрещатик,
Київ тощо).

Однак слід зазначити, що поза межами Хрещатика, не в центральних
районах Києва, ситуація з назвами інша. Зокрема, серед  ергонімів Голо-
сіївського району міста Києва іншомовних назв лише  %, а решта утво-
рені від українських лексем. Подібну картину бачимо й в інших района
Києва.

Також варто підкреслити, що мовна ситуація молодіжного середовища
Києва змінюється кардинально впродовж останніх двох років. Під час рево-
люції Гідності та після неї в умовах неоголошеної війни Росії проти Укра-
їни всупереч чинним законам, ухваленим ще за часів колишнього прези-
дента, йде активна підтримка та пропагування української мови ( —
 роки). Збільшилась кількість молоді та людей середнього віку, що
починають спілкуватися українською мовою, а також тих, хто хотів би це
зробити. Це підтвердило й останнє опитування, проведене нами в бере-
зні  року серед студентів Київського національного університету імені
Тараса Шевченка (загальна вибірка  осіб) []. Опитування показало, що
в родині українською послуговується  % студентів, українською і росій-
ською — близько  %, російською —  %. Однак показники вживання укра-
їнської мови поза родиною в неофіційній сфері спілкування суттєво знижу-
ються, зокрема на перервах в університеті до  %, а з друзями поза універ-
ситетом аж до  % на користь двомовності та суржику. Саме на подібний
соціум і орієнтується рекламодавець, підбираючи назви магазинам та гро-
мадським закладам обслуговування.

У Голосіївському районі багато різних університетів, студентських гур-
тожитків, новобудов, а отже молоді. Саме тому тут особливо враховують
молодіжні смаки й почасти вдаються до креативу, вигадуючи такі назви:
КозаЧка Сирна кав’ярня, Горнятко, Смачна крамничка, Їдальня Шкварочка
тощо. Ці назви можна пояснити не стільки реальною мовною ситуацією
столиці, яка поки що не демонструє всебічне функціонування української
мови, а швидше орієнтацією рекламодавців на мовні уподобання та спо-
дівання молоді й осіб середнього віку, які, хоч і говорять російською або
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українською та російською, але все більше й більше надають перевагу укра-
їнській мові, особливо після останніх подій в Україні. Варто зазначити, що
вивчаючи мовну ситуацію, мовознавці враховують і оцінні характеристики
мов, а саме відображення ставлення носіїв мови до своєї, а також до інших
мов, що функціонують на досліджуваній території [, с. ].

Аналіз відповідей студентів на поставлені питання в анкеті виявив,
що понад  % опитаних вважають українську мову одним із основних
об’єднавчих засобів у формуванні громадянського суспільства України та
стільки ж вважають, що вона повинна вживатися в більшому обсязі, ніж
тепер. Майже дві третини студентів вважають, що сучасний стан вжива-
ння української мови в усіх сферах мовлення не відповідає її статусу «дер-
жавної», тобто українська мова ще не посіла належного їй місця в Україні.
Звідси можемо зробити висновок про український вектор розвитку майбу-
тньої мовної ситуації України.

Яскравим прикладом цього слугують позивні українських бійців, задія-
них в АТО. Проаналізувавши лексичну базу  позивних українських бій-
ців, можемо сказати, що в основі цих антропонімів лежить апелятивна та
онімна лексика української мови з незначними вкрапленнями російських
слів (Лошадка, Купол, Пуля) та слів іншомовного походження (Аквавіта
(оказіональне обігрування латинського слова із семантикою вода, життя
з фонетичним збігом власного імені дівчини Віта < Вікторія), Жак, Фріц,
Кабул, Кандагар, Абдула, Аватар, Каспер, Лео, Маклау, Менсон, Немо, Рай-
дер (Raider, носій був активним дописувачем української Вікіпедії), Рей-
дер). Деякі з позивних мають відповідники російською мовою й належать
різним людям, як от: Кіт — Кот, Кріт (носій має поганий зір) — Крот,
Сова—Філін,Малюк —Малиш,Малий —Малой, а деякі повністю підпорядко-
вані фонетичним законам російської мови: Кошка, Дєрзкій, Золотой, Мєчє-
ний (має шрам), Трєщьотка, Тьоща, Улибка, Сєвєр, Охотнік.

Серед відонімних позивних можна виокремити ті, що утворилися від
імен із українським колоритом (Матвій, Тарас, Орест, Хома), прізвищ та
імен по батькові, переосмислених у вимірах української історії та культури
(Гонта (Гонта), Гончар (Гончаров), Семен Семенченко), українських топоні-
мів (Одеса, Полтава, Десна, Хортиця) та катайконів (Львівʼянин, Черкасець,
Дончанин), імен літературних героїв (Еней — розвідник, мандрує, як Еней,
Маруся Звіробій — жінка-командир, напевне, прибрала собі такий позив-
ний на честь отаманші Марусі — героїні однойменного роману В. Шкляра),
прецедентних онімів, які для кожного українця відомі й мають символічне
значення:Аскольд (київський князь), Байда (Байда Вишневецький — заснов-
ник Запорізької Січі), Богун (Іван Богун — козацький полководець), Колпак
(відображена неправильна вимова прізвища Сидора Ковпака — очільника
партизанського руху на окупованій території України під час Другої світо-
вої війни), Сірко (непереможний легендарний кошовий отаман Запорозь-
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кої Січі Іван Сірко), Франко (титан в українській літературі, філософії, мово-
знавстві), Рильський (український поет та перекладач),Мамай (легко уникає
небезпеки, символ українського характерника) тощо.

Серед відапелятивних позивних бійців варто виокремити ті, що похо-
дять від українських зоолексем: Білка, Бугай, Ведмідь, Заєць, Їжак, Кабан,
Окунь, Тихий Вовк; назв осіб: Студент, Бунтар, Рятівник; назв предме-
тів побуту, абстрактних понять тощо: Літачок, Зола, Комбайн, Сокира, Туз,
Щит, Балаган, Богема, Вал, Вітер, Гонорар, Іскра.

Антропоніми, утворені від різних назв птахів, притаманних фауні Укра-
їни, набувають традиційно символічних і фольклорних образів [, с. ],
наприклад: Ворон, Орел, Птах, Сова, Сокіл (виникає асоціація не тільки
з козаком — ясним соколом, а й із політичною організацією на теренах
Галичини на початку ХХ століття та сучасним спецпідрозділом Управлі-
ння боротьби з організованою злочинністю), Чайка (символізує Україну).

Здійснивши аналіз позивних бійців зони АТО, можемо сказати, що всі
вони глибоко закорінені в національну культуру, героїчну історію, україн-
ський мовний простір, традиційні українські іменування.

Таким чином, проводячи паралелі між новими онімами та мовною полі-
тикою України й мовною ситуацією в молодіжному середовищі можемо
зробити такі висновки.

. Хоч загальний стан вживання української мови за роки Незалежно-
сті України, особливо за останні два роки, суттєво покращився, однак він
ще дуже далекий від ідеалу, що й відбивається в нових власних назвах,
зокрема ергонімах та позивних.

. Більшість проаналізованих позивних, що виникли в тяжкий для Укра-
їни час, мають україноцентричне спрямування й відтворюють мовні уподо-
бання молоді, а саме прагнення до розширення сфер ужитку української
мови.

. «Мовний ландшафт» не тільки є потужним знаряддям формування
мовних смаків і мовної свідомості населення, оскільки здійснює багаторів-
невий вплив на психіку людини-споживача, але й, відображаючи сьогоча-
сну мовну картину суспільного життя, є соціокультурним обличчям нашої
країни. Тож чи буде це обличчя українським і привабливим, залежить від
ефективної мовної політики на рівні державних інституцій влади й суспіль-
ства. При цьому варто пам’ятати, що Київ має бути взірцем національної
культури для України, де повинен панувати саме український «мовний
ландшафт».
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Людмила Кравченко

Problems of New Nominations as a Consequent of the Language Policy
and the Language Situation in Ukraine
Liudmyla Kravchenko
e article shows the influence of the language policy and language situation in Ukraine
on new proper names genesis. Ergonyms not only depict the language situation in Ukraine,
but show the operation results of “e Law of Ukraine on the Principles of the Language
Policy”. And the part of combatants’ call signs (nom de guerres), that is a specific class
of anthroponyms, represents the world outlook and language preferences of Ukrainian
youth.
Key words: language policy, language situation, proper names, ergonyms, call signs (nom
de guerres), anthroponyms.

Проблемы новых номинаций как результат языковой политики
и языковой ситуации Украины
Людмила Кравченко
В статье показано влияние языковой политики и языковой ситуации Украины на
возникновение новых имен собственных. Ергонимы не только отображают языко-
вую ситуацию страны, но и показывают результат действия «Закона Украины об
основах языковой политики». Позывные бойцов, как часть специфического класса
антропонимов, представляют мировоззрение и языковые приоритеты молодежи
Украины.
Ключевые слова: языковая политика, языковая ситуация, имена собственные, ерго-
нимы, позывные, антропонимы.
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Експліцитні перформативи як індикатори
інтенсивності волевиявлення

Статтю присвячено дослідженню експліцитних перформативів як індикаторів
інтенсивності волевиявлення. У статті розглянуто волевиявлення як сукупність
таких семантичних полів: категоричного, пом’якшеного, інтенційного; проаналізо-
вано їхні експліцитні перформативні індикатори.
Ключові слова: перформативність, перформативне висловлення, перформатив, екс-
пліцитний перформатив, перформативне дієслово.

Постановка проблеми. У сучасному мовознавстві посилилась увага до
вивчення властивостей дієслів, що позначають мовленнєву дію. Такі діє-
слова названо перформативами, а висловлення, у структурі яких вони
вжиті, — перформативними.

У пропонованій статті розглянуто семантичні типи волевиявлення та
проаналізовано їхні експліцитні перформативні індикатори.

Актуальність дослідження зумовлена доцільністю всебічного аналізу
перформативних дієслів, які відображають категорійну відмінність між
типами волевиявлення (так звану горизонтальну інтенсивність) і репрезен-
тують вертикальне зрушення інтенсивності в межах класу.

Метою статті є висвітлення особливостей функціонування експліци-
тних перформативів як індикаторів інтенсивності волевиявлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема перформативно-
сті неодноразово ставала предметом дослідження мовознавців на матеріалі
різних мов (Ю. Апресян, Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, А. Вежбицька, З. Венд-
лер, В. Гак, А. Дедухно, А. Загнітко, Дж. Остін, О. Падучева, Г. Почепцов, І. Су-
сов, Дж. Сьорль, Л. Турик, Б. Фрейзер), у працях яких встановлено хара-
ктерні ознаки перформативності, визначено структурну будову перформа-
тивних висловлень. Проте питання перформативу як індикатора інтенсив-
ності волевиявлення в українському мовознавстві досі залишається відкри-
тим.
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Поняття перформативності виникло в межах теорії мовленнєвих актів
(Д. Вундерліх, Дж. Остін, П. Стросон, Дж. Сьорль). Перформативність є лін-
гвістичною багатоаспектною семантико-прагматичною категорією, яка реа-
лізується у мові різними засобами, основним із яких є перформативне
дієслово в перформативному вживанні. В основу семантико-прагматично-
го явища перформативності покладено концепцію, згідно з якою сказати
щось означає зробити щось, а вимовити висловлення з певною інтенцією
означає здійснити дію з певним ефектом [, с. ]. Як зазначає Ю. Апресян,
перформативність — це здатність дієслова у формі «першої особи однини
(множини, якщо воно виступає на позначення особи групового або одноосібного
мовця, що говорить про себе в множині) теперішнього часу (недоконаного виду)
активного стану індикатива використовуватися в значенні, рівносильному
однократному виконанню дії, яку позначає це дієслово» [, с. ].

Суть перформативних висловлень полягає в тому, що вони не тільки
є повідомленнями й засобом передачі думки, але й зумовлюють або викли-
кають (негайні) дії тих, кому вони адресовані [; ; ; ; ]. Специфіка пер-
формативних висловлень полягає, по-перше, не в зображенні певної ситу-
ації, а в її утворенні, по-друге, — в наявності іллокутивної сили, в інтерпре-
тації світу, вираженні суб’єктивного й переважно емоційно забарвленого
ставлення мовця до співрозмовника [, c. ].

Виклад основного матеріалу. Відоме визначення перформатива як
«висловлення, еквівалентне дії, вчинку. Перформативом називають слова
і висловлення, вимовляння яких одночасно означає здійснення дії, яку вони нази-
вають» [, с. ].

Згідно з Дж. Остіном, перформатив може бути як явним («експліци-
тним»), так і неявним («імпліцитним»). Експліцитним уважається перфор-
матив, в якому Я експліковане у вербальній формі [, с. ], тобто коли
дія, що виконується, супроводжується словами, що її описують (авторефле-
ксивна вираженість); при цьому опис дії невід’ємний у акті мовлення від
самої дії. Експлікація призначена для внесення ясності в розуміння вислов-
лення, вона вказує на те, «як його слід сприймати» [, с. ]. Дж. Томас визна-
чає експліцитний перформатив як «механізм, який дає можливість мовцеві
усунути будь-яке неправильне розуміння іллокутивної сили висловлення» [,
с. ].

Розглянемо приклади:
() — Одного лишень попрошу: не розповідай нікому про те, що почув

(В. Шевчук);
() — Я прошу Вас — ідіть (І. Драч).
Очевидно, що у висловленнях (), () для виконання тієї самої функції

могло б бути достатнім уживання імперативів не розповідай та ідіть або
реквестивів не розповідай, будь ласка та ідіть, будь ласка. Проте зазначені
форми є недостатньо експліцитними для визначення іллокутивної функції
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висловлень (), () і можуть трактуватися як наказ, вимога чи прохання.
Використовуючи перформативи попрошу і прошу, адресант одночасно здій-
снює дію — прохання не розповідати й прохання піти, яка однозначно спри-
ймається адресатом. Спонукання адресата мовлення виконати якусь дію,
що передається іллокутивним актом прохання у формі перформатива, спря-
моване на досягнення конкретного запланованого перлокутивного ефекту
[, с. ].

Експліцитні перформативні індикатори інтенсивності волевиявлення
розглядаємо, враховуючи наступні критерії: а) форму перформативного діє-
слова: б) тип волевиявлення за ступенем інтенсивності іллокутивної сили;
в) потенційну або фактичну можливість уживання певної форми.

Перформативні висловлення реалізують канонічну перформативну
формулу із займенником Я та перформативним дієсловом у формі тепе-
рішнього часу дійсного способу активного стану, після яких наявна пропо-
зиційна частина [, с. ].

Розглянемо приклад:
— Я наказую тобі піти до монастиря. Там тебе вилікують (В. Шевчук).
Перформативна частина Я наказую містить перформативне дієслово

наказую та займенник Я, що передбачають наявність мовця та адресата. Про-
позиційна частина піти до монастиря й Тамтебе вилікують указує на бажа-
ний та передбачуваний стан справ.

На думку Ю. Апресяна, «деякі перформативні дієслова мають ще кілька
граматичних форм» [див.: , с. ]: а) перша особа однини простого майбу-
тнього часу активного стану індикатива: — Попрошу не тикати. Ми з вами
свиней не пасли і, сподіваюсь, не будемо пасти (В. Дрозд); б) третя особа тепе-
рішнього часу активного стану індикатива в неозначено-особових речен-
нях: — Духовний отче, тебе просять видати фетву, яка вимагала б султан-
ського зречення (Р. Іваничук); в) третя та друга особа теперішнього часу
пасивного стану індикатива: — Вимагається тільки одне: податися, пригну-
тися і розм’якшіти— всі поспівчуваютьтобі і, хоч дивитимуться якийсь час
підозріло, тебе від себе не відштовхнуть (В. Шевчук); г) третя особа однини
теперішнього часу активного стану індикатива: — Борис Павлович просить
секретаря (В. Дрозд); д) перша особа однини й множини минулого часу
в складі форми умовного способу: — Радив би вам подбати про увагу до цієї
жінки (П. Загребельний); е) інфінітив у складі «ввічливих» перформатив-
них висловлень: — Дозвольте, пане сотнику, й мені слово сказати, — втру-
тився один із моїх співподорожан, Семен (В. Шевчук).

На матеріалі вибраних нами фіксацій проаналізовано експліцитні пер-
формативи з опертям на семантичні моделі волюнтативних відношень.
Висловлення з модальними значеннями волевиявлення за ступенем інтен-
сивності іллокутивної сили поділено на три групи:
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а) висловлення з модальними значеннями категоричного волевиявле-
ння (імператив, директив, ветатив);

б) висловлення з модальними значеннями пом’якшеного волевиявле-
ння (прохібітив, оптатив, пермісив, когортатив, дезидератив);

в) висловлення з модальними значеннями інтенційного волевиявлення
(рекомендатив, ріквестив, юсив, дебітив).

Висловлення з модальними значеннями категоричного волевиявлення
мають окреслену прагматичну спрямованість, оскільки адресант знаходи-
ться в пріоритетному становищі й для адресата є обов’язковим виконання
дії, зазначеної в таких висловленнях.

Розглянемо приклад:
— То слухай, що я тобі наказую: скачи в Салачик і знайди мені ту циганку-

-красуню, в якої очі світяться вогнем, а стан гнучкіший від лози (Р. Іваничук).
У наведеному тексті Іслам (молодший брат хана, воєнний міністр) нака-

зує Селіму (татарському яничару) знайти циганку-красуню. Як бачимо, для
категоричного волевиявлення характерні наступні ознаки: залежність адре-
сата (Селіма) від мовця (Іслама), обов’язковість виконання дії (знайти циган-
ку-красуню) адресатом (Селімом) внаслідок домінувального статусу мовця
(Іслам — воєнний міністр, а Селім — татарський яничар), правомірність
мовця вимагати здійснення конкретної дії (Селім безпосередньо підпоряд-
ковується Ісламу), зацікавленість мовця у виконанні дії та її спрямованість
на користь мовця (Іслам хотів покликати циганку-красуню).

Для категоричного волевиявлення можливе вживання таких перформа-
тивних дієслів у різних формах та сполучень слів, еквівалентних перформа-
тиву:

— наказувати: — Я наказую відчинити, боягузе! — закричав князь у яко-
мусь шаленстві (В. Шевчук); — Наказано відпочивати (Р. Самбук);

— вимагати:—Вимагаю перевести мене до іншого табору, у мене, мовляв,
стаття політична (В. Дрозд);—Я вимагаю зараз же припинити цю комедію
(П. Загребельний);

— веліти (повеліти, звеліти): — Велю тобі явитися до Високого Порога
і уступити місце своєму братові — вірному слузі падишаха, який через твої
обмови десять років невинно карається на Родосі (Р. Іваничук); — Звелено
повернути, — сказав Гасан (П. Загребельний); — Іменем сонця світів султана
Ібрагіма повеліває тобі великий візир Муса-паша відправити свої війська на
Україну чи то Московітію і доставити у Стамбул чотири тисячі невільни-
ків для чотирьохсот каторг, які потрібні для війни з Венецією (Р. Іваничук);

— покладати: — Бачу, скоряєшся охоче, тому покладаю на тебе ще одну
повинність: оберігай купно з волхвуючими людьми обиталище бога Перуна
(Д. Міщенко); — Панове офіцери, на вас покладається винятково відповід-
альне завдання: супроводжувати дуже важливий транспорт (Р. Самбук);
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— казати:—А я кажу: лізь! (О. Гончар);—Сказанотобі! Піди скажи моїм
євнухам — вони проведуть мене й без тебе (П. Загребельний);

— доручати: — Старшому лейтенантові Сокирку доручено розсліду-
вати справу Романюка (Р. Самбук); — Яцьку, я доручаю тобі охороняти цю
дівчину… (В. Малик);

— постановляти: — Постановляється мобілізувати всі сили на рішучу
боротьбу з бандою розбійників і злочинців, що іменує себе Обʼєднаним Банком
Німеччини (В. Винниченко); — Оскільки винуватці покаялися, не рятували
свою шкуру, а ставили вище за все козацьку товариськість, постановляю:
всипати їм для очищення совісті по двадцять шомполів (В. Шкляр);

— призначати: — Бачиш, Ісламе, я призначаю тебе ханом (Р. Іваничук);
— Я призначаю тебе агою на місце вбитих (П. Загребельний);

— заповідати: — Заповідаю вам: покличте на поміч розум свій, мудрість
свою і врозуміть спесивих (Д. Міщенко);— І я заповідаю вам боротися з ними
до останнього! (В. Малик);

— забороняти: — Я забороняю богохульствувати в цих освячених стінах!
(В. Дрозд); — Грабувати забороняється! Усе, що є на Родосі, мав піти до сул-
танської скаржниці! (П. Загребельний).

Висловлення з модальними значеннями пом’якшеного волевиявлення
мають окреслену іллокутивну силу. Однак, на відміну від висловлень із
модальними значеннями категоричного волевиявлення, вони характеризу-
ються констатацією відносної рівності адресанта й адресата в їхніх взаєми-
нах, оскільки виконання дії з боку адресата є необов’язковим.

Розглянемо приклад: — Я, верховний інквізитор, попереджаю: тільки
повне визнання своєї провини, щиросерда сповідь і щира готовність прийняти
церковну покуту можуть урятувати твою душу і тіло (В. Дрозд).

У наведеному тексті верховний інквізитор (звинувачуючи Роберто Гра-
ціано в тому, що той продав свою душу дияволу) попереджає Роберто, що
той врятує свою душу й тіло, тільки визнавши свою провину й прийнявши
церковну покуту. Як бачимо, для пом’якшеного волевиявлення характерні
наступні ознаки: часткова залежність адресата (Роберто Граціано) від
мовця (верховного інквізитора), необов’язковість виконання дії адресатом
(Роберто не визнає своєї провини), зацікавленість адресата у виконанні дії
та її спрямованість на користь адресата (якщо Роберто не визнає свою про-
вину, верховний інквізитор його стратить).

Для пом’якшеного волевиявлення можливе вживання таких перформа-
тивних дієслів у різних формах та сполучень слів, еквівалентних перформа-
тиву:

— застерігати: — Так от, застерігаю: не здумай «цікавитися» будовою
«цвіркуна»! (М. Дашкієв);— Застерігаю однак, що в разі вашої незгоди на наші
пропозиції, вам краще не згадувати на суді того, що я зараз вам розповім, бо
вам все одно ніхто не повірить (П. Загребельний);
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— попереджати: — Однак попереджаю: не здумайте витягнути її на
публічне обговорення (Р. Самбук); — Попереджаю вас, що коли ви розплута-
єте на мені оце реміняччя, я найперше викину за борт вашу лахудру! (П. За-
гребельний);

— дозволяти: — А як нема у вас притулку іншого, дозволяю я по доброті
своїй і давньому нашому знайомству у флігелі, в саду проживать (В. Дрозд);
— Дозволяю відлучитися і дістати сковороду (П. Загребельний);

— надавати право: — Надається право описувати хліб лишній, майно
усяке, реквізувать і здавать на схорону в кооперацію (В. Дрозд); — Потруді-
ться виконувати ваші обовʼязки. Вам надається право призначити комен-
данта міста Геліополя (Ю. Смолич);

— хотіти: — Зараз, — сказав Єремія Гедеонові, — зайде єпископ Кирило.
Хочу, щоб ви повторили те, що казали йому передвік (В. Шевчук); — Мені
все-таки хочеться, щоб ми зустрілися завтра в Софії (П. Загребельний);

— бажати: — Перекажіть, що я не бажаю з ним розмовляти, — голосно,
аби вчув Гуляйвітер, мовив Іван Кирилович (В. Дрозд); — Бажаю, кагане, щоб
ти допоміг приборкати роди, які не покоряться мені… (В. Малик);

— жадати: — Одначе ж я так давно жадаю бачити тебе, так дуже волію
знати, як усе те сталося, що сталося з Божейком? (Д. Міщенко); — Всі ми
жадаємо розправи над ним (О. Гончар);

— воліти: — Волію, аби кожен із вас, отримавши уділ, взяв на себе спору-
дження вежі та острогу в тім уділі (Д. Міщенко); — Ах, воліємо ми гинути
від справжніх ворогів, ніжлі від зрадливих оборонців (Р. Іваничук).

Висловлення з модальними значеннями інтенційного волевиявлення
виражають дію, виконання якої є необов’язковим для адресата, але бажа-
ним для адресанта. Характерною рисою таких висловлень є те, що адресат
знаходиться в пріоритетному становищі, оскільки він приймає рішення
про виконання чи невиконання певної дії.

Розглянемо приклад:
— Одним словом, я прошу, щоб зараз же, із весни, розпочиналося будівни-

цтво нового корівника (Гр. Тютюнник).
У наведеному тексті Дорош (новий працівник ферми) на засіданні

правління просить розпочати будівництво нового корівника. Як бачимо,
для інтенційного волевиявлення характерні наступні ознаки: незалежність
адресата волевиявлення (правління) від мовця (Дороша), необов’язковість
виконання дії адресатом (правління приймає конкретне рішення по пропо-
зиції Дороша), зацікавленість мовця у виконанні дії та її спрямованість на
користь мовця (Дорош уважає, що ферми треба переобладнувати, інакше
вони не приноситимуть дохід).

Для інтенційного волевиявлення можливе вживання таких перформа-
тивних дієслів у різних формах та сполучень слів, еквівалентних перфор-
мативу:
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— радити: — Раджу самому признатися в усьому, бо інакше сам знаєш,
чим це кінчається (Р. Самбук); — А я й не суджу, — сказав Микола Платоно-
вич, — а раджу вам навчатися з лихих прикладів (В. Шевчук);

— пропонувати: —Пропоную створити в нашім повіті власну, селянську,
армію (В. Дрозд); — Пропоную професорові Отаві зголоситися табірному
командуванню добровільно, при цьому обіцяючи йому збереження життя і ціл-
ком цивілізоване з ним поводження (П. Загребельний);

— просити: — Вас просять зачекати тут (П. Загребельний); — Прошу
вас, не ускладнюйте ситуацію, допоможіть нам розвʼязати вузол (О. Гончар);

— благати:—Благаю вас, зʼїжте хочтрохи (П. Загребельний);—Благаю,
не зроби мене бекечею в гаремі (Р. Іваничук);

— заклинати: — Заклинаю тебе аллахом — не чіпай! (В. Малик); — Все
це брехня, — втомлено відказував Трубачов, — заклинаю вас всім дорогим для
вас і для ваших дітей не вірити словам так званих свідків, а організувати
офіціальну перевірку… (П. Загребельний);

—молити:—Молютебе, не смійся з мене, не примушуй мене почувати до
тебе ненависть (В. Винниченко); — Джаббар-ага, це твоя здобич, але молю
тебе аллахом — віддай мені! (В. Малик);

— закликати: —Перш ніж перейти до справдешніх тортур, ще раз закли-
каютебе: з’яви істину! (В. Шевчук);—Я закликаю вас до порядку, громадянко
Самусь, — обірвав її Хаблак (Р. Самбук);

— запрошувати:—Я запрошую вас і товаришкуПравдик перевіритимою
здатність до «водошукання» (М. Дашкієв); — Тепер я запрошую вас стати
моїми гостями вже насправді (П. Загребельний);

— потребувати: — Ми, товаришу Будашик, потребуємо вашої допомоги
(Р. Самбук); — Ось і я сподіваюсь впіймати злодіїв, та потребую вашої допо-
моги (Р. Самбук).

Можна зробити висновок, що перформативи — це специфічний лекси-
чний засіб експлікації волевиявлення в структурі висловлення, однак воле-
виявлення через експлікацію окремих, різних за своїм характером мовлен-
нєвих дій, у яких воно реалізовано. Отже, характер таких висловлень уто-
чнюється через семантику перформативних дієслів: наказую позначає воле-
виявлення як наказ, прошу — як прохання, вимагаю — як вимогу, заборо-
няю — як вимогу не виконувати названу дію тощо. Саму ж дію, процес
або стан речей, до яких спонукає мовець, називає інфінітив, імператив, під-
рядне речення зі сполучниками що/щоб/аби, додаток без участі дієслівних
форм.

На нашу думку, перспективними будуть розвідки, присвячені аналізу
мінімальних моделей із ядром — перформативним дієсловом, а також їхніх
модифікацій та трансформацій.
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Explicit Performatives as Indicators of the Intensity of Volition
Nataliia Kuravska
e article is dedicated to the studying of the explicit performatives as indicators of the
intensity of volition. e modal meaning of volition is shown as a collection of the fol-
lowing semantic areas: categorical, mitigatory and intentional; their explicit performative
indicators are analyzed in the article.
Key words: performativity, performative uerance, performative, explicit performative,
performative verb.

Эксплицитныеперформативы как индикаторыинтенсивности волеизъявления
Наталия Куравская
Статья посвящена исследованию эксплицитных перформативов как индикаторов
интенсивности волеизъявления. В статье рассматривается волеизъявление как сово-
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купность таких семантических полей: категорического, смягченного, интенцио-
нального; проанализированы их эксплицитные перформативные индикаторы.
Ключевые слова: перформативность, перформативное высказывание, перформа-
тив, эксплицитный перформатив, перформативный глагол.







Галина Кутня

«Процес» як семантична універсалія
та категорійна граматична одиниця
(на матеріалі предикатної системи
сучасної української мови)

Статтю присвячено окремій семантичній універсалії — «процесу», яка категори-
зується в однойменному предикатному значенні. Розглянуто класифікації пре-
дикатів у мовознавчій літературі з акцентом на відповідностях та розбіжностях
у сприйнятті семантики «процесу».
Ключові слова: предикат, процес, дієслова, класифікація предикатів, семантичні
особливості.

Як відомо, граматичні категорії базуються на семантичних засадах, які
будучи універсальними в різних мовах, набувають ідіоетнічного вираже-
ння — унікального для окремої лінгвістичної організації та системи [, c. ].
Про семантичні універсалії, котрі лежать в основі морфологічних і синта-
ксичних категорійних значень написано чимало: такі концепти грамати-
чної організації мови, як суб’єкт, стан, компаратив, локатив, каузатив тощо
неодноразово ставали об’єктом окремого аналізу в дослідженнях як зару-
біжних (Н. Д. Арутюнова, А. В. Бондарко, Л. М. Васильєв, Т. Гівон, Є. В. Паду-
чева та інші), так і вітчизняних лінгвістів (О. І. Бондар, І. Р. Вихованець,
М. О. Вінтонів, А. П. Загнітко, М. І. Калько, О. І. Леута). Однак, попри значну
увагу мовознавців до цього питання, досі лишаються актуальними виділе-
ння, статус та характеристика граматикалізованих семантичних ознак.

Поняття «процесу» як категорійної граматичної ознаки набуло реалі-
зації в одному з предикатних значень. Хоча в розуміння предикатного
знака всі мовознавці вкладають однаковий зміст, відповідний до логічного
визначення такої одиниці, сам термін «процес» як певний різновид семан-
тичного класу предикатів відрізняється у тлумаченні, залежно від матері-
алу лінгвістичного дослідження, підходу мовознавця та періоду написання
 Так, в аналізі дескриптивних термінів предикатор (відповідник предиката) визначається як

властивість або відношення субʼєкта висловлювання, зіставляючись із функцією логічного
присудка [, c. ].
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наукової розвідки. Розмежування предикатних одиниць має давню тради-
цію: установлюючи їхні критерії, мовознавці покликаються ще на класифі-
кацію Аристотеля. Давньогрецький філософ виділив три основні категорії,
що охоплюють зв’язки реального світу: сутності, стани та відношення, —
їх у логіко-лінгвістичній інтерпретації дослідники ототожнюють із преди-
катними знаками. Предикатні значення засвідчують тісний зв’язок мов-
них функцій і поняттєвих категорій. Основи останніх, як свідчать дослідже-
ння, знаходять своє вираження в лексичній, морфологічній і синтаксичній
системах [, c. ], [, c. ]. Неоднозначні підходи до аналізу предиката
зумовлені складністю цієї семантико-синтаксичної категорії: різні прин-
ципи оцінювання пов’язані з рівневим характером його структури. «Яруси»
речення [, c. ] певним чином корелюють із характеристикою предика-
тного знака. Його оцінка залежить від урахованого спектру дослідження —
власне семантичного, семантико-синтаксичного чи власне синтаксичного.
Власне семантичний підхід до природи предиката здебільшого передба-
чає аналіз несубстанційних компонентів у структурі знака. Дослідження
ж предикатної синтаксеми з погляду семантико-синтаксичного апелює до
таких структурних елементів одиниці, які містять у змістовому плані потен-
ційну синтагму, тобто до субстанційних сем. Відтак угруповання преди-
катів підпорядковане певним вимогам: кожен клас цих одиниць повинен
мати семантичні ознаки, які би чітко окреслювали сферу окремих грамати-
чних явищ і фігурували в синтаксичних правилах.

Несубстанційні семи у структурі предикатного знака визначають мор-
фологічні та лексичні особливості одиниці, пов’язані з часом. Такі атри-
бути фізичного часу, як лінійність, протяжність, векторність, сегментова-
ність тощо відображені в ознаках, об’єднаних категоріями темпоральності
й аспектуальності. Якщо в першій із них зосередились «зовнішні» хара-
ктеристики загального часу, то в другій відображені «внутрішні» часові
особливості дії. Власне, останні й беруться до уваги в розмежуванні пер-
винних предикатів, однак такі класифікації часто відзначаються морфо-
логізованим підходом, оскільки основним засобом вираження ознакового
слова виступає дієслово. Тісну взаємодію сфер лексики, морфології та син-
таксису простежуємо і при аналізі дієслова, і предиката. Відтак у робо-
тах окремих синтаксистів класи дієслів ототожнено з класами предика-
тів, а ті — з типами ситуацій, відтворених семантичними моделями рече-
ння [], [], []. Стосовно морфологізованого значення «процесу», то
в цій площині воно стосується дієслівної категорії виду, сама ж процесу-
альна сема в цьому разі виокремлюється в одній із грамем видового значе-
ння — недоконаному виді: читати, відцвітати, замислюватися тощо. Лек-
сико-морфологічний аспект, що стосується розмежування слів за частино-
мовною належністю, також апелює до цього терміна. У граматиках укра-
їнської мови у визначенні дієслова зазначають, що одним із значень цієї
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частини мови є «процес»: «Дієслово — це центральний клас ознакових слів,
що виражають дії, процеси та стани…» [, c. ]. Саме́ ж категорійне зна-
чення цієї частини мови визначається як «процесуальність»: «Дієслово — це
частина мови, що означає процесуальну ознаку предмета» [, c. ] (виді-
лення наші). Отож, семантико-граматичний рівень мови оперує терміном
«процес», «процесуальне значення», зіставляючи його з різними одини-
цями: частиномовним значенням дієслова, семантикою грамеми недокона-
ного виду дієслова та категорійним типом одиниці семантико-синтаксич-
ного рівня — предиката, класифікації якого й перебувають у центрі уваги
цієї статті.

Традиційно предикати поділяють на два узагальнені класи — «дії» та
«стану» [, c. ], або «процесу» і «стану» [, c. ]. Таке розмежування
відображає онтологію динамічних (дія, процес) і статичних явищ (стан),
а також пов’язане з глибоким ієрархічним поділом дієслівної лексики.
У межах узагальнених двох груп проводять подальше розмежування. Дина-
мічні явища, відповідно до ознаки часової тривалості, поділяють на «про-
цеси» та «події» [, c. ]. Процес відзначається протяжністю в часі, а подія
її позбавлена: вона може бути описана як перехід від початкової ситуації
до кінцевої, порівн.: закипати — закипіти, відцвітати — відцвісти тощо.
Такий поділ, як попередньо зазначалося, зіставляється з видовим проти-
ставленням дієслів: форма недоконаного виду відповідає процесу, докона-
ного — події, засвідчуючи корелятивність категорій морфологічного й син-
таксичного планів.

Ряд дослідників уважає «стан» (як статичне явище), «процес» і «подію»
(як динамічні явища) (або «стан», «дію», «процес» [, c. ]) онтологі-
чною трихотомією, здатною розпадатися на окремі типи лише при реаль-
ному мовному наповненні. Вагому роль у такому разі відведено контексту:
він виступає необхідним чинником розмежування вказаних значень: На
очах наливаються черешні, і жовтіють персики, і мліють сливи (О. Вишня)
→ процес; Гей, поля жовтіють і синіє небо, плугатар у полі ледве маячить
(М. Рильський) → стан.

Характеризуючи предикати за ознакою «часової протяжності», лінгві-
сти часто апелюють до класифікації дієслів З. Вендлера. Для угрупування
одиниць цей мовознавець залучив лише основні значення, оцінюючи їх на
підставі двох критеріїв: можливості дієслів уживатись у недоконаному виді
та поєднуватися з обставинами часу (на зразок через дві години). Ці пока-
зники загалом відповідають аспектуальним особливостям дієслів: поділь-
ності на фази, скерованості до внутрішнього порогу, часової тривалості.
Відповідно до цих ознак, динамічні ситуації, за термінологією З. Вендле-
ра — «процеси», поділено на: «діяльність» (з ознакою націленості на межу:
бігти, пливти) і «виконання» (з ознакою наявності межі: намалювати, про-
читати). Статичні («непроцеси») розмежовано на: «стан» (тривала часова
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ознака: любити, хотіти) і «досягнення» (миттєва ознака: померти, наро-
дитися) [, c. ]. Така функціонально-семантична класифікація дієслів
зазнала інтерпретації в багатьох дослідників. Використовуючи її як базову,
мовознавці наблизилися до пізнання категорійно-лексичної семантики діє-
слів, яка істотна для досліджень як лексичного, так і синтаксичного рівня.
Вагомими в класифікаціях такого напряму є такі особливості дії, як статич-
ність/динамічність: сумує/біжить; тривалість/миттєвість: прибуває/прибув,
часова перспектива (перспективність для процесів: закипає, мудрішає; під-
готовленість попереднім процесом — для подій: закипів, помудрішав); у них
також ураховано ознаки наявності/відсутності часової зв’язаності [, c. ]
та фазовості [, c. ].

Окрім класифікацій, зорієнтованих на внутрішньочасові особливості
предиката, існують і такі, в яких перевагу надають валентним параметрам
знака. Аргументи при цьому нумерують або інтерпретують у термінах
семантичних ролей [, c. ], [, c. ], [, c. ], [, c. ]. Відповідно
до відкритих місць виділяють одно-, дво-, три-, чотири-, п’яти- і шести-
місні одиниці. Такий поділ не відображає семантичних сутностей преди-
катних слів, але певною мірою зіставляється з ними: нульмісні одиниці
відповідають ситуаціям «навколишнього середовища»: Звечоріло; одномі-
сні → подіям, процесам і станам: Іванко захворів. Сливи дозрівають. Дів-
чина сумує; багатомісні → діям: Він прочитав цю монографію. У класи-
фікаціях предикатів, зорієнтованих на ролі аргументів у семантико-син-
таксичній структурі речення одним із визначальних чинників розмежува-
ння одиниць виступає характер суб’єкта — активний чи пасивний. Помі-
тною серед досліджень цього напряму є класифікація У. Чейфа. Розподіл
предикатів у ній проведено на підставі аналізу суб’єктів і з урахуванням
ознак динамічності/статичності. Так, «дію» мовознавець співвідносить із
семантичною функцією активності носія (агенсом); «стан» і «процес» — із
пасивністю (пацієнсом); предикатні слова, що вказують на нерозчленова-
ний характер відображення буття (Світає. Вечоріє), названо «амбієнтними»
[, c. –]. Покликаючись на У. Чейфа, надалі дослідники апелюють
до «активності/пасивності» суб’єкта як до значущої ознаки предиката. Дж.
Лайонз зауважує, що динамічна ситуація може бути моментальною чи три-
валою, із різними темпоральними контурами, але найголовніше — з озна-
кою контролю (+ чи –). Так, динамічну, протяжну в часі ситуацію номіно-
вано «процесом» за умови, якщо вона позбавлена контролю суб’єкта; якщо
ж має агенса — «діяльністю»; моментальну без ознаки контролю — «випад-
ком», а з ознакою контролю — «вчинком» [, c. ]. Схожими до таких
класифікацій є предикатні типології, які запропонували С. Дік [], Т. Були-
гіна [], а також Л. Львов, Є. Падучева, Фр. Данеш та інші. Наприклад, С. Дік,
залежно від поєднання параметрів «контролю» та «динамічності», виділяє
чотири типи предикатних ситуацій: дію, процес, стан і випадок [, c. ].
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Українська граматика при виділенні предикатних типів стоїть на пози-
ції залучення як часових, так і субстанційних характеристик, із опорою
на останні. Такий підхід є переконливим, адже непредикатним словам
більшою мірою властиві парадигматичні семи, а предикатним — синтагма-
тичні, — як такі, що потенційно визначають модель речення. Важливою
при цьому, як уже наголошувалося, виступає характеристика суб’єкта —
центральної іменникової синтаксеми в семантико-синтаксичній структурі
речення. Ураховуючи такі семантичні особливості предикатних знаків,
І. Вихованець запропонував варіант предикатної типології, яка утверди-
лася в теоретичній граматиці української мови та знайшла своїх послідов-
ників: відтак на сьогодні виділяють чотири основні функціонально-семан-
тичні типи предикатів: дію, процес, стан та якість [, c. ], [, c. ], [,
c. ]. При класифікації таких одиниць беруться до уваги структурно-семан-
тичні (динамічність/статичність, фазовість, часову локалізованість, актив-
ність/пасивність субʼєкта) та парадигматичні (валентний потенціал преди-
ката та реалізацію цієї інтенції в реченні) особливості.

Предикати процесу визначаються як такі, що виражають становлення
чи набуття певної ознаки істоти чи предмета. Відтак процесам притаманна
ознака динамічності, яка засвідчена на лексико-семантичному рівні загаль-
ними семами якісних чи кількісних змін суб’єкта. Відповідно до цього,
семантичний концепт таких слів можна розмежувати на два типи: дина-
мічно-кількісний та динамічно-якісний. Сема кількості, як факт системний,
а не функціональний, притаманна семантичній структурі дієслів зі значе-
нням наростання, спадання, зосередження, збільшення, зменшення, кіль-
кості: удвоюватися, наростати, виникнути, накільчитися, визріти, зруйну-
ватися, натанути тощо. Сема якості вказує на зміни суб’єкта, пов’язані
з перетвореннями в його внутрішній будові, на розвиток, — за скерованістю
прогресивний чи регресивний: захворіти, п’яніти, почерствіти, пороже-
віти тощо. У більшості процесів демаркаційна лінія кількість ↔ якість не
розмежовується чітко, оскільки такі зміни діалектично пов’язані, порівн.:
Сім’я другого зятя почала більшати (І. Нечуй-Левицький) → зміна кількі-
сна; В борозні випростується над чепігами шестерика зігнута постать ста-
рого, більшає його борода (М. Стельмах) → зміна якісна. У лексикографічних
тлумаченнях виділені значення експлікуються за допомогою слів «става-
ти/стати якимось, набувати/набути якоїсь ознаки чи властивості». Ознака
якісно-кількісних змін суб’єкта має координаційний характер, тому її ква-
ліфікуємо інтегральною семою. На це загальне значення нашаровуються
вужчі значення. Вони конкретизують предикатну ознаку, тому їх визнача-
ємо як диференційні семи. Кількість останніх залежить від сполучуваності
предикатного слова з іншими словами, від його активності в мовленні.

Динамічність процесу пов’язана з категорійними часовими значен-
нями — фазовістю та часовою локалізованістю. Власне, становлення, роз-
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виток і завершення предикатної ознаки передбачає фазовий характер існу-
вання. Фазовість виступає не лише морфологізованою ознакою дієслівних
предикатів. Вона засвідчує корелятивні співвідношення між статичними
й динамічними значеннями: стан ↔ процес (блистіти/заблистіти), якість
↔ процес (біліший/білішати). На тлі ознаки фазовості набуває змісту ком-
понент «якісних і кількісних змін» — основний показник аналізованих оди-
ниць. Ознака ж часової локалізованості як сигніфікативна властивість зна-
ходить своє відображення в денотативній оцінці. Денотат процесу, як і дії,
має чітку локалізацію, що в координатах часу зафіксовано як відрізок чи
точку, залежно від видового значення дієслова-предиката (багатіти/збага-
тіти) та контекстуальних чинників, здебільшого обставинних детермінан-
тів: Зоря на сходіпоступово блідне, віщуючи народження нового дня (відтин на
часовій осі); Дівчина раптом блідне, і він розуміє, що сказав дурницю (точка).

Динамічність процесу, на відміну від дії, позбавлена контролю з боку
суб’єкта — останній визначається як пасивний: Город глушіє… (Л. Костен-
ко). Люди закам’яніли (В. Винниченко). Ранок яснішав та виднішав (І. Нечуй-

-Левицький). Процеси стосуються найрізноманітніших явищ у світі, тому
лексичне наповнення їхнього носія передбачає широкі референтні групи
іменників: людей, тварин, рослини, явища неживої природи. Поєднання
таких суб’єктів із динамічними виявами предикатної ознаки є вирішаль-
ним для тлумачення «процесу» як окремого типу синтаксеми — одиниці се-
мантико-синтаксичного рівня речення. Дієслова в типовій функції процесу
відзначаються абсолютивним характером. Вони відкривають лише ліву
валентну позицію, сполучаючись із обов’язковою субстанційною синтаксе-
мою в різних відмінках, найчастіше в називному; презентують компактні,
але достатні структури як щодо змісту, так і граматичного оформлення:
Небо запалало (І. Нечуй-Левицький). Воскресли люди (Л. Костенко). Намножи-
лося на Україні пісень, круків і вовків (В. Яворівський). Все гіршає і гіршає
мені (Л. Костенко). Весною запахло, весною (В. Сосюра). У хаті ген запломе-
ніло (А. Малишко).

Отож, граматична сутність «процесу» не суперечить філософському
визначенню цього поняття як закономірної послідовної зміни явища, його
переходу в інше явище, однак потребує певних уточнень. Так, предикатне
значення є значно вужчим від загального граматичного поняття як кате-
горійної ознаки, якою наділені всі дієслова чи форми недоконаного виду.
За окремими класифікаціями (зокрема тією, яка утвердилася в українській
граматиці), до «процесів» належать дещо суперечливі одиниці з погляду
універсального розуміння «процесу» — ті, які позбавлені часової протяжно-
сті та сприймаються як звершені факти чи події: Борщ зварився. Квіти скоро
відцвітуть. Усунути багатозначність в означуваних поняттях під терміном
«процес» досить складно, хоча у використанні термінних похідних прикме-
тників і видається можливим. Так, термін «процесний» мав би стосуватися
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значення предиката процесу (сигніфікативний аспект), «процесивний» —
функціональних виявів предиката процесу (денотативний аспект), «проце-
суальний» — грамеми недоконаного виду або всієї сукупності дієслів.

Аналіз «процесу», як й інших семантичних універсалій, видається ціка-
вим для дослідження і надалі передусім із погляду граматикалізації в укра-
їнській мові.
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“Process” as a Semantic Universal and a Categorical Grammatical Unit (a Case Study of
Predicate System of the Modern Ukrainian Language)
Halyna Kutnia
In the article “process” is analyzed as a special semantic universal, which is categorized
in the predicative meaning of the same name. Classifications of predicates are studied
in linguistic literature to find differences and similarities in the perception of notion of
“process”.
Key words: predicate, process, verbs, classifications of predicates, semantic specifics.

«Процесс» как семантическая универсалия и категорийная единица грамма-
тики (на материале предикатной системы современного украинского языка)
Галина Кутня
Статья посвящена отдельной семантической универсалии — «процессу», которая
находит свою категоризацию в одноименном предикативном значении. Рассмот-
рены классификации предикатов в языковедческой литературе с акцентом на соот-
ветствиях и отличиях в восприятии семантики «процесса».
Ключевые слова: предикат, процесс, глаголы, классификация предикатов, семанти-
ческие особенности.
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Лінгвокультурологічна проблематика
сучасної україністики

Стаття доводить, що українська лінгвокультурологія керується гумбольдтіанським
розумінням мови як духовної творчості народу, антропоцентризмом, функціоналі-
змом, експланаторністю. Лінгвокультурологічні пошуки українських мовознавців
передбачають занурення в глибини людського буття, контекст якого формує жит-
тєву практику спільноти, окреслює коло етнодетермінованих пріоритетів.
Ключові слова: мова, культура, картина світу, україністика, лінгвокультурологія.

Осмислення мови як скарбниці національної культури, а культури як чин-
ника формування мовних явищ і процесів, представлене в науковому
доробку сучасних мовознавців, є актуальним. Метою статті є вивчення про-
блематики українських лінгвокультурологічних студій.

Національні традиції дослідження взаємозв’язку елементів мови та
культури започатковані в працях О. О. Потебні, П. П. Житецького, І. Я. Фран-
ка, В. І. Сімовича, І. І. Огієнка, В. К. Чапленка, Ю. В. Шевельова та інших вче-
них, що довели перспективність розгляду зазначених феноменів у єдності
духовного поступу та вираження ментального світу українців.

Вагома роль у становленні української лінгвокультурології належить
багатогранним дослідженням С. Я. Єрмоленко [; ]. Ґрунтовні розвідки
автора засвідчують перспективність лінгвокультурологічних проекцій
лінгвостилістики, етнолінгвістики, лінгвофольклористики, лінгвопоетики,
соціолінгвістики, мовної семантики, культури мови, лінгводидактики [,
с. ]. У монографії «Мова і українознавчий світогляд» () з позицій укра-
їнознавства систематизовано погляди на долю мови як відображення долі
української культури [, с. ]. Осмислення мови як комплексу зафіксова-
них у текстах ідей і культурологічних уявлень дозволяє С. Я. Єрмоленко на
широкому фактичному матеріалі розглянути етнокультурний зміст фоль-
клорних і художніх текстів, адже в концепції дослідниці «мова не тільки
засіб спілкування, а й таке явище людської культури, в якому віддзеркалю-
ється і найдовше зберігається світ поетичних уявлень народу» [, с. ].
Оскільки без знання мови не можна прилучитися до культурних надбань
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нації, суттєве місце в книзі відведено питанням лінгводидактики, які висві-
тлюються крізь призму культурологічно-естетичної, пізнавальної, вихов-
ної функцій слова.

Монографія «Мовно-естетичні знаки української культури» ()
містить когнітивне осмислення сучасних проблем лінгвокультурології.
Систематизація термінологічного апарату дисципліни та ключових оди-
ниць мовно-культурного коду українців стають підґрунтям визначення
мовно-естетичного знака української культури та характеристики його
провідних рис [, с. ]. Мовно-естетичні знаки культури пов’язані з кон-
цептуалізацією мовно-національної свідомості. Зазначена праця містить
глибокий аналіз мовної естетики зразків української народної словесно-
сті й мовно-художньої практики, здійснений на матеріалі творчості Івана
Котляревського, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Степана Рудан-
ського, Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Івана Франка, Лесі Укра-
їнки, Олеся Гончара, Ліни Костенко та ін. У роботі виразно простежується
проекція лінгвокультурологічних поглядів автора на сучасну мовну ситу-
ацію. На думку дослідниці, володіння мовно-естетичними знаками націо-
нальної культури розширює інформаційний простір особистості, збагачує
її асоціативне мислення, наукову й емоційну пам’ять.

Теоретичні питання лінгвокультурології послідовно висвітлюються
в роботах представників школи лінгвостилістики, очолюваної С. Я. Єрмо-
ленко. Особливий інтерес у цьому плані становлять дослідження П. В. Маць-
ківа, Н. О. Мех, Н. О. Данилюк та ін.

Суттєвий внесок у розвиток української лінгвокультурології зробила
Л. І. Мацько, яка в ряді публікацій [; ] висловила слушні міркування
щодо історії становлення, сучасного стану й перспектив цієї дисципліни.
Осмислення мови як шляху проникнення знань у ментальність нації під-
водить дослідницю до міркувань про те, що спосіб організації об’єктивної
дійсності й особливості її сприйняття певним колективом відображається
в категоріях, одиницях і формах мови. На думку Л. І. Мацько, «зв’язки україн-
ської мови з культурою в широкому її розумінні лежать в основі формування
і тяглості українського лінгвоетногенезу, культуроетногенезу і націогенезу»
[, с. ]. У фундаментальній праці «Українська мова в освітньому про-
сторі» () підкреслено значущість лінгвістичного дослідження мови як
носія культурної інформації та форми вираження буття національної куль-
тури, підсумовано досвід наукових оцінок взаємовпливу й взаємозв’язку
мови та культури, даних із різних філософських, історичних та мовознав-
чих позицій, у контексті доречних полемічних зауважень і критичних мір-
кувань визначено авторський погляд на предмет, об’єкт і мету лінгвокуль-
турології. Спеціальний розділ книги присвячено методикам лінгвокульту-
рологічного аналізу художнього тексту, який «може проводитися окремо,
а може бути складовою частиною стилістичного або ширше — комплексного
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лінгвістичного аналізу» [, с. ]. Порушення проблеми лінгвокультуро-
логічної компетенції супроводжується з’ясуванням її чинників, структури,
ознак, параметрів вияву. Дослідниця висновує, що лінгвокультурологічна
компетенція, зокрема, її навчально-освітній параметр як складник загаль-
ної фахової філологічної компетенції, передбачає не лише осмислення
всієї широти наявних нині сфер лінговокультурології, а й готовність роз-
вивати напрямки, які тільки починають заявляти про себе (діахронна лін-
гвокультурологія, лінгвокультурологія сучасного художнього тексту, лекси-
чна лінгвокультурологія, фразеологічна лінгвокультурологія, лінгвокуль-
турологічна лексикографія, порівняльна лінгвокультурологія споріднених
мов, зіставна лінгвокультурологія, когнітивна лінгвокультурологія тощо).

Під керівництвом Л. І. Мацько, яка очолює школу функціональної лін-
гвістики, лінгводидактики й методики викладання української мови, під-
готовлено низку досліджень, у яких висвітлюються питання лінгвокульту-
рологічного аналізу тексту.

Значна роль у становленні української лінгвокультурології належить
В. І. Кононенку, який включає згадану дисципліну до складу наукового
напряму — українознавства. У праці «Українська лінгвокультурологія»
() дослідник детально характеризує витоки дисципліни, пропонує
дотримуватися широкого виміру її мети, «з опертям не лише на писемну
традицію, а й на мистецтво» [, с. ], акцентує увагу на її зв’язку
з іншими науками, підкреслює національний характер лінгвокультуроло-
гічної інформативності. На думку В. І. Кононенка [, с. ], об’єктом лінгво-
культурології є встановлення взаємних зумовленостей культури й мови
залежно від культурологічної й мовної компетенції людини — носія цієї
мови та цієї культури. Предметним наповненням лінгвокультурології
є передусім тексти в їхніх різновидах і виявах із урахуванням духовно-

-концептуальних, образно-метафоричних, символічних та інших знань як
результату дії людської свідомості. Із погляду дослідника, людина усві-
домлює обшир національної мови та культури через смисл [, с. ], отже,
першочергової лінгвокультурологічної інтерпретації заслуговують текст,
висловлювання, слово, дискурс. В. І. Кононенко наголошує, що в лінгво-
культурології розглядаються передусім мовні знаки, однак такі, що фор-
муються за стикання двох неоднакових кодів — мовного й культурного.
Мовні одиниці (слова, висловлювання, тексти) перебирають на себе фун-
кції мови культури, що виявляє властивість мови створювати національно-

-культурну картину світу. У працях В. І. Кононенка «Концепти українського
дискурсу» (), «Мова у контексті культури» (), «Українська лінгво-
культурологія» () та ін. представлено лінгвокультурологічні принципи
реалізації концептуальних і символічних понять, які через мовні категорії
й образи транслюють культурну інформацію шляхом дешифрування фразе-
ологізмів, міфологем, тропів, символів, духовно-культурних концептів. На
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особливу увагу заслуговують скрупульозна характеристика ментального
простору української мови, розгляд особливостей відтворення мовно-ес-
тетичних знаків у художньому тексті, розкриття культурологічних аспе-
ктів мовостилю класиків української літератури — Тараса Шевченка, Івана
Франка, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського.

Етнолінгвістичні дослідження В. В. Жайворонка [; ] містять чимало
міркувань, важливих для сфери лінгвокультурології. Сказане стосується
насамперед практики розгляду співвідношення національної мови й куль-
тури через взаємодію власне мовних, етнокультурних та етнопсихологі-
чних чинників [, с. ].

Цінність для лінгвокультурології фундаментальної праці «Знаки укра-
їнської етнокультури: Словник-довідник» () пов’язується з тим, що
вона містить лексикографічний опис одиниць, семантика яких має гли-
бинні етнокультурні нашарування, котрі стають основою концептуальних
мовних продуктів — етнокультурних концептів або знаків етнокультури.

Змістовні міркування лінгвокультурологічного плану висловлені
В. В. Жайворонком у ході скрупульозного аналізу значного масиву
етнокультурних контекстів функціонування мовних феноменів, інтер-
претованих як ключові елементи національної культури в дослідженні
«Українська етнолінгвістика: нариси» (). Представлені в зазначеній
праці зразки вивчення смислового потенціалу мовних одиниць спираю-
ться на спостереження множинності їхніх підтекстів, серед яких вагоме
місце посідає саме культурний. Суттєвим для сучасної лінгвокультурології
є висновок про те, що «реалії з культурними смислами… з часом стають
у свідомості народу константами його культури» [, с. ].

Виконані під керівництвом В. В. Жайворонка дисертаційні дослідження
О. С. Комара, О. А. Молодичук та ін. засвідчують, що лінгвокультурологія
відрізняється від етнолінгвістики матеріалом та метою аналізу, а також
тим, що вона не спрямована виключно на виявлення народних стереоти-
пів, символів, міфологем, які формують етнічну картину світу. Метою лін-
гвокультурології є опис повсякденної картини світу в тому вигляді, як
вона представлена буденним мовленням носіїв етносвідомості в різних
дискурсах і різних (вербальних та невербальних) текстах культури. Нето-
тожність лінгвокультурології з етнолінгвістикою, на переконання послі-
довників В. В. Жайворонка, виявляється в тому, що лінгвокультурологія
не ставить знака рівності між поняттями «культурне у мові» й «етнічне,
власне національне». Сфера зацікавлень лінгвокультурології характеризує-
ться універсальністю. Лінгвокультурологія «працює» на глибинному рівні
з урахуванням системного інтеґративного підходу до явищ мови й куль-
тури. Через співвіднесення значень культурно детермінованих одиниць із
концептами й кодами загальнолюдського чи національного формату лін-
гвокультурологічний аналіз дає їм глибинну та об’ємну експлікацію.
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До розв’язання проблем взаємодії мови з культурою в аспекті динаміки
мовної та концептуальної картин світу звертається Л. А. Лисиченко [; ].
Суттєві для розвитку української лінгвокультурології міркування стосую-
ться залежності смислу тексту від надіндивідуальних мовно-культурних
механізмів, задіяних у сфері підсвідомості та здатних визначати структуру
художнього твору й інтерпретацію глибинного змісту слова як вивідної
мовного ій художнього досвіду реципієнта [, с. ; , с. ]. Слід відзна-
чити, що лінгвокультурні параметри мовних одиниць різних рівнів зна-
йшли висвітлення в наукових працях учнів Л. А. Лисиченко — О. М. Кара-
куці та О. О. Маленко, які висловили перспективні ідеї, пов’язані з лінгво-
культурологічною інтерпретацією засобів вербального кодування важли-
вих для етносу цінностей.

Про здатність мови бути носієм культурних стереотипів ідеться в ряді
праць А. К. Мойсієнка [; ]. У монографії «Мова як світ світів. Пое-
тика текстових структур» () міститься лінгвокультурологічна оцінка
символьного мовосвіту [, с. ]. Дотримання принципів етноцентризму
дозволяє дослідникові розглянути мову літературного твору як конвен-
ційну систему, що фіксує провідні риси ментальності та культури з ура-
хуванням особливостей національного світогляду. Акцентування уваги на
різних аспектах пізнання мовної картини світу, спостереження за варію-
ванням мовних форм у індивідуально-авторських конструктах спонукає
А. К. Мойсієнка до пошуків інструментарію та конкретних методів дослі-
дження мовної картини світу поетичного тексту, здатних презентувати не
лише очевидні («зримі»), а й приховані модуси буття, закодовані в слове-
сному творі.

Питання лінгвокультурології перебувають у колі уваги дослідників, що
ведуть наукові пошуки під керівництвом А. К. Мойсієнка, зокрема, В. А. Фі-
лінюк, Т. П. Беценко, С. П. Шинкарук, М. М. Торчинського, О. М. Строкаля та
ін.

Важливою для розвитку української лінгвокультурології стала теза
О. О. Селіванової про «поширеність дослідницьких інтересів лінгвокультуро-
логії не лише на етнічну культуру і її відбитки в мові й мовленні, а на відобра-
ження в мові й текстах надбань світової культури, інших культур різних
епох, а також субкультур різних угруповань людей у межах етносу та поза
його межами…» [, с. ]. У «Лінгвістичній енциклопедії» дослідниця дає
визначення об’єкта та предмета лінгвокультурології: «Об’єктом лінгвокуль-
турології є засоби мовної системи та її дискурсивні продукти, які фіксують
культурно значиму інформацію, а предметом — способи фіксації цієї інфор-
мації в мові й мовленні» [, с. ]. Представлена в зазначеній праці хара-
ктеристика основних аспектів і напрямків лінгвокультурологічних студій
супроводжується окресленням кола проблем та завдань, які мають бути
розв’язаними в ході розвитку дисципліни та систематизації провідних осо-
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бливостей лінгвокультурології, що відрізняють її від етнолінгвістики та лін-
гвокраїнознавства.

Зусиллями Н. О. Данилюк, автора розвідок «Лексика з національно-
-культурним змістом у сучасній українській мові» (), «Культурологічна
лексика в сучасній українській мові та її лексикографічне опрацювання»
() українська лінгвокультурологія збагатилася першим країнознавчим
словником-довідником «Україна в словах» (), у якому представлено 
слів-лінгвокультурем, розміщених за тематичними розділами «Наша дер-
жава — Україна», «Зі сторінок історії України», «Місто. Село. Громадські
споруди. Установи. Засоби зв’язку», «Хата. Садиба», «Хатні речі», «Страви
і напої», «Українське мистецтво. Фольклор», «Християнські віровчення
і свята», «Найдавніші вірування», «Тваринний світ», «Рослинний світ»,
«Народне вбрання». Джерельною базою для тлумачення лінгвокультуроло-
гічного змісту слів, символів, традиційних означень, сталих висловів, зага-
док, прислів’їв, приказок у багатьох випадках слугує фольклорний мате-
ріал.

Суттєвими для розвитку теорії та методології лінгвокультурологічних
студій в Україні стали соціолінгвістичні праці Л. Т. Масенко «Українська
мова в соціолінгвістичному аспекті» (), «Лінгвокультурологія і страте-
гія мовної політики в дослідженні Романа Кіся» (), «Назва Помаран-
чевої революції в лінгвокультурологічному контексті» () та Л. О. Ста-
вицької «Арго, жаргон, сленг: Соціяльна диференціяція української мови»
(). Остання здійснила загальну редакцію наукових статей, що увійшли
до збірника «Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспе-
кти» (). Чималий інтерес у лінгвокультурологічному плані становлять
монографії з психолінгвістики Т. Ю. Ковалевської «Комунікативні аспекти
нейролінгвістичного програмування» () та О. О. Семенець «Синерге-
тика поетичного слова» (); зіставно-типологічні розвідки О. В. Тищен-
ка «Обрядова семантика у слов’янському мовному просторі» (), І. О. Го-
лубовської «Етнічні особливості мовних картин світу» (), О. П. Левчен-
ко «Символи у фразеологічних системах української та російської мов:
лінгвокультурологічний аспект» (), З. Г. Коцюби «Рефлексія побутової
свідомості в різномовному провербіальному просторі (від універсального
до національного)» (); когнітивні дослідження В. Л. Іващенко «Конце-
птуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині
світу (на матеріалі української мистецької термінології)» (), Т. П. Віль-
чинської «Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові
ХVII–XVIII ст.» (), О. І. Ніки «Модусні смисли у староукраїнській літе-
ратурній мові другої половини ХVІ — першої половини ХVІІ ст.» () та
ін.

Лінгвокультурологічний струмінь помітно активізувався в сучасних
дисертаційних дослідженнях, орієнтованих на сфери лексики та фразеоло-
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гії (Д. В. Ужченко, Л. В. Мельник, О. В. Назаренко, Т. В. Григоренко, Ю. М. Ле-
беденко та ін.), національно-культурної специфіки художнього тексту
(Т. Є. Кіс, Н. Ю. Слободянюк, М. В. Шевченко, В. Б. Білоус, О. С. Переломова,
Н. С. Медвідь та ін.), комунікації (Р. В. Поворознюк, О. М. Чадюк, Л. Ф. Ком-
панцева, К. Л. Бондаренко, І. Р. Корольова, Л. Ю. Павловська та ін.), зістав-
ного аналізу мов (В. Л. Пирогов, В. Ф. Старко, Н. Б. Головіна, О. О. Близнюк,
Ю. О. Письменна, І. Ф. Заваринська, В. А. Шевелюк та ін.), лінгводидактики
(Л. І. Мацько, О. М. Семеног, В. Ф. Дороз та ін.).

Таким чином, автори філологічних студій найрізноманітніших напрям-
ків апелюють до проблем лінгвокультурології, а також широко застосову-
ють методи лінгвокультурологічного аналізу, із вивченням і вдосконален-
ням яких ми пов’язуємо перспективи сучасної україністики.
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Linguistic and Culturelogical Problems of Modern Ukrainian Studies
Svitlana Lavrynenko
e article aims to prove that Ukrainian linguistic culturology is governed by humboldtian
comprehension of language as human spiritual creativity, and is based on the principles of
anthropocentrism, functionalism, and explication of lingual signs. Linguistic and cultural
investigations of Ukrainian linguists aim to penetrate into the depths of man’s life, the
background of which forms social lifestyle models and outlines the circle of ethnically
determined priorities.
Key words: language, culture, world picture, Ukrainian studies, linguistic culturology.

Лингвокультурологическая проблематика современной украинистики
Светлана Лавриненко
Статья посвящена анализу становления современной украинской лингвокульту-
рологии, которая развивается в соответствии с гумбольдтианским пониманием
языка как духовного творчества народа и опирается на принципы антропоцен-
тризма, функционализма, экспланаторности. Лингвокультурологические исследо-
вания украинистов нацелены на выявление языковых основ этнодетерминован-
ных приоритетов.
Ключевые слова: язык, культура, картина мира, украинистика, лингвокультуроло-
гия.
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Мовознавча діяльність
Українського наукового інституту в Берліні

Статтю присвячено висвітленню мовознавчої діяльності Українського наукового
інституту в Берліні (–), пов’язану з іменами таких вчених, як Зенон Кузеля
та Ярослав Богдан Рудницький. Їхні наукові зусилля, окрім поширення знань про
українську мову й культуру, були скеровані передусім на укладання та видання
нового типу українсько-німецького словника.
Ключові слова: українська міжвоєнна еміграція, Український науковий інститут
в Берліні, зарубіжна україніка, українська діаспорна лексикографія, Зенон Кузеля,
Ярослав Рудницький.

В історії української еміграції, зокрема в міжвоєнний період, знаменним,
окрім заснування товариств, видавництв, гуртків тощо, було створення нау-
кових і навчальних інституцій. Мова йде і про Український вільний універ-
ситет у Відні та Празі [, с. –; , с. –; ], Український Висо-
кий Педагогічний Інститут імені М. Драгоманова [, с. –; , с. ],
Українську Господарську Академію в Подєбрадах [, с. –], Україн-
ський науковий інститут у Варшаві [; ] та інші осередки. З-поміж цього
переліку важливе місце посідає й Український науковий інститут у Берліні
(далі УНІ — О. Л.). Заснований у  році з ініціативи гетьмана Павла Ско-
ропадського Інститут став на майже  років потужним і впливовим цен-
тром української культури в Німеччині [, с. –; ; ; ; ]. Своїм
головним завданням УНІ вважав «плекання української науки й культури
на німецькому терені, нав’язання та посилення культурно-наукових взаємин
між Україною та західноукраїнським, головно німецьким науковим світом»
[, с. ].

На початку в інституті було створено чотири науково-дослідні кафе-
дри: української історії з окремою увагою до Козаччини (історії внутрі-
шніх соціальних, господарських та культурних відносин в Україні), яку
очолював Дмитро Дорошенко, історії української державності під керівни-
цтвом В’ячеслава Липинського, духовної культури на чолі з Іваном Мір-
чуком (духовні та релігійні течії у порівнянні з цими явищами в інших
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слов’янських народів), історії матеріальної культури, якою завідував Воло-
димир Залозецький [, с. ; , с. ; , с. ]. Згодом планувалося ство-
рити також кафедри української мови та літератури, етнографії та етнології,
історії українського права.

Першим директором УНІ став український історик, дипломат, політи-
чний діяч Дмитро Дорошенко (–), з  по  рр. — директор-
ську посаду обіймав філософ та історик української культури Іван Мірчук.

У стінах УНІ згуртувалося плідне середовище українських вчених, які
в найрізноманітніших наукових галузях — історії, літератури, економіки,
права, статистики — поширювали відомості про Україну серед німецько-
мовного суспільства [, с. ]. Тут розпочали свою наукову й викладацьку
діяльність відомі українські вчені — письменник і літературознавець Бог-
дан Лепкий, хімік Іван Горбачевський, мовознавець Степан Смаль-Стоць-
кий, історик української літератури Олександр Колесса, археолог Вадим
Щербаківський, історик українського мистецтва Дмитро Антонович, літе-
ратурознавець і критик Леонід Білецький, філософ Дмитро Чижевський та
багато інших [, с. ; , с. ].

Що стосується мовознавчих студій, включно із викладанням україн-
ської мови, то цей напрямок пов’язують передусім із іменем Зенона
Кузелі (–) — відомого етнолога, бібліографа, славіста-філолога,
який багато зробив для того, аби Україна стала ближчою й більш зрозумі-
лою для тих, хто цікавився історією та культурою Східної Європи.

Свій науковий шлях З. Кузеля почав у Віденському університеті, де він
вивчав археологію, етнологію та статистику. Його вчителями були відомі
славісти Ватрослав Ягич, В’ячеслав Вондрачек, Костянтин Їречек. Тут у 
році він отримав звання доктора слов’янської філології та історії. Згодом
переїхав до Чернівців, де очолював слов’янський відділ і читальню універ-
ситетської бібліотеки, викладав українську мову на курсах і в учительській
семінарії (цей досвід згодом став йому в нагоді вже в Берліні), займався
створенням в університеті бібліотеки українознавства, писав праці з укра-
їнської етнології та етнографії для різних наукових журналів, у тому числі
для видань Наукового Товариства імені Шевченка.

Опинившись у -х роках у Німеччині, З. Кузеля працював спочатку як
співробітник пресового відділу українського посольства, а згодом у видав-
ництві «Українське слово» на посаді головного редактора, займався громад-
ською діяльністю [, с. –]. Особливого «наукового-дослідного характеру
набирає діяльність Кузелі на берлінському ґрунті з часу заснування Україн-
ського Наукового Інституту в  році» [, с. ] — окрім навчальних кур-
сів української мови та краєзнавства при Берлінському університеті, про-
фесор виступав для німецьких слухачів із циклом лекцій про українську
культуру, історію, етнографію, економіку [, с. ]. Варто зазначити, що
в історії цього університету це був перший випадок, коли предмет «укра-
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їнська мова» почав вивчатися як окремий [, с. ]. Зі звітних документів
про діяльність УНІ за академічний / рік дізнаємося також, що про-
фесор доктор Зенон Кузеля  жовтня прочитав публічні лекції «Історичний
розвиток українського правопису»,  листопада — «Розвиток та стан укра-
їнської лексикографії», а  квітня на святі пам’яті Тараса Шевченка було
виголошено «Тарас Шевченко та його національно-політичний заповіт» [,
с. , ].

Одним із найбільших наукових досягнень професора Зенона Кузелі, як
вважають його сучасники, було «створення окремого словникового відділу
при Інституті, який видав у  році при співпраці з проф. Ярославом Рудни-
цьким» українсько-німецький словник [, с. ], який став для вченого
справжній monumentum aere perenius [, с. ].

Проводячи свої наукові дослідження як етнограф, З. Кузеля окреслив
для себе й мовознавчу проблему, пов’язану з народною термінологією,
із найменуванням окремих явищ матеріальної та духовної культури. Вла-
сне етнографія спонукала вченого розпочати опрацювання лінгвістичних,
а саме лексикографічних, проблем. Ще в  році за порадою професора
С. Смаль-Стоцького Кузеля у співавторстві з М. Чайковським видав «Словар
чужих слів» на  тисяч лексем, а ще раніше працював із В. Міцкевичем
над укладанням великого німецько-українського словника. У міжвоєнний
час, «орієнтуючися прекрасно в нових лексикоrрафічних працях, — зазначає
Я. Б. Рудницький, — З. Кузеля щораз більше відчував недостачу доброго укра-
їнсько-німецького словника» [, с. ]. Так і виникла ідея створення нової
лексикографічної праці, оскільки такий перекладний словник «став від-
давна пекучою конечністю, бо ж досьогочасні словники були перестарілі так,
що стояли далеко позаду в порівнянні із розвитком української літературної
мови та її лексики або вони були малі об’ємом, щоб задоволити навіть дуже
скромні вимоги» [, с. –]. До участі в роботі був запрошений доктор
Ярослав Рудницький, який взяв до опрацювання літери від початку до «О»
(включно), а вже від «П» і до кінця — це все труд Зенона Кузелі. Словник
побачив світ у Лейпцігу в  році.

На цьому діяльність З. Кузелі на ниві української лексикографії не при-
пинилася — він підготував також рукопис орфоепічного словника україн-
ської мови на  тисяч слів, опрацював географічну термінологію у під-
ручнику Бонакера, допомагав у виданні технічних, сільськогосподарських
і медичних перекладних словників [, с. –]. Особливу увагу вчений
приділяв пошукам у тогочасній українській літературі поетичних новотво-
рів, які він планував описати у формі словника [Там само]. Пізніше, вже
після війни, у  році Кузеля опублікував, маючи за плечима величе-
зний досвід тяжкої й водночас такої важливої лексикографічної праці та
сам будучи частиною українського словникарства, цікавий огляд «Істори-
чний розвиток і сучасний стан українського словництва», що й нині не втра-
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тив свого наукового значення та широко використовується сучасними мо-
вознавцями-словникарями [; , с. ]. Завдяки своїй дослідницькій праці
й непересічним організаторським талантам професор Зенон Кузеля, на
думку Івана Мірчука — колишнього директора УНІ, зайняв у пантеоні укра-
їнської науки одне з найперших місць [, с. –].

До співробітників УНІ, які власне займалися мовознавчими студіями,
належав також і Ярослав Богдан Рудницький (–) — знаний славіст,
мовознавець, літературознавець і фольклорист, якого Зенон Кузеля запро-
сив у свій відділ із тим, аби організувати процес укладанням словників,
про які мова була вище [, с. ]. Не вагаючись «ані хвилечки», залаго-
дивши усі труднощі із поїздкою за кордон, доктор Я. Б. Рудницький у 
році прибув до Берліна, де одразу включився у роботу над «Українсько-ні-
мецьким словником» [, с. ]. Матеріали були готові до друку вже в 
році, однак через складні політичні обставини (йдеться передусім про тоді-
шній гітлерівський режим у Німеччині) світ він міг побачити лише в 
році — «Ukrainisch-Deutsches Wörterbuch» (Leipzig). На сьогодні ця лексико-
графічна праця витримала вже кілька видань (так, наприклад, третє було
здійснене у  р.). Варто зазначити, що у словнику представлено понад
 тис. слів, вміщено також надзвичайно цінну бібліографію досліджень
української мови — із лексики, лексикографії, діалектології, термінології,
труди українських і зарубіжних славістів, наукові часописи, художні твори.

Цьому словникові передував невеличкий авторський проект Я. Б. Руд-
ницького «Кишеньковий українсько-німецький словник» («Ukrainisch-
-Deutsches Taschenwörterbuch» (Leipzig, ) i робота спільно з І. Ільницьким-
-Заньковичем над укладанням «Німецького та українського летунського
словника» («Deutsches und Ukrainisches Fliegerwörterbuch», Berlin, ), до
якого Я. Б. Рудницький написав передмову та здійснив усю коректуру.

Заслуговують на згадку й інші мовознавчі проекти вченого [; ],
у тому числі й співпрацю Я. Б. Рудницького з Берлінським університетом,
результатом чого стало кілька праць у співавторстві із Ганною Наконе-
чною.

Описуючи історію української культурної еміграції, Симон Наріжний
у розділі своєї монументальної праці про Український науковий інститут
у Берліні зауважує, що ця установа посередничала «також і при нав’язанні
співробітництва між українськимита німецькими науковими дослідниками»
й згадує, що «в березні  року була створена Комісія для складання укра-
їнсько-німецького та німецько-українського словника (праці Д-ра Яр. Рудни-
цького та Г. Наконечної — учасників першого міжнародного конгресу назовни-
цтва, що відбувся  року в Парижі)» [, с. ]. Ім’я Ганни Наконечної,
попри те, що вона не була співробітником УНІ, варте того, щоб згадати його
в контексті історії українського діаспорного мовознавства в міжвоєнній
Німеччині. Будучи працівником Інституту фонетики при Берлінському
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університеті, науковчиня уклала «Кишеньковий німецько-український слов-
ник» (Nakonetschna, H. «Deutsch-ukrainisches Taschenwörterbuch» (Leipzig, ;
. Aufl. Leipzig, ); згодом вийшла її ж «Мала німецька граматика для
українців» (Nakonetschna, H. «Kurze deutsche Grammatik ür Ukrainer» (Leipzig,
). У співпраці із Я. Б. Рудницьким вона опублікувала невеличку за обся-
гом, але надзвичайно цінну, монографію, присвячену українському діале-
ктологові Іванові Зілинському, про південно-карпатські українські говірки
(«Ukrainische Mundarten. Südkarpatoukrainisch (Lemkisch, Bojkisch und Huzu-
lisch», Leipzig ). У планах був також ще великий українсько-німецький
словник, укладанню якого завадила Друга світова війна [, с. ].

Після  року Ганна Наконечна опинилася в Мюнхені, працювала
в Українському вільному університеті, викладаючи українську мову. Ось
як згадує про неї український історик Сергій Білокінь: «Мюнхенська мово-
знавець Ганна Наконечна прийшла до Українського вільного університету на
мою доповідь. Я пишався з того, що дочка Михайла Бойчука пані Ганя Щепко
привела мене до неї в гості, але пані Наконечна недочувала, й наприкінці роз-
мови зізналася, що моєї лекції вона майже не чула. Вона подарувала мені
однак „Каравели“ Юрія Клена з віршованим автографом і багато інших речей,
зокрема рукопис свого словника, виданого у Гарасовіца. У неї склався великий
і дуже цінний архів, вона хвалилася своїм листуванням із Михайлом Анто-
новичем, митрополитом Іларіоном, але казала, що жде когось із Швеції, щоб
передати папери туди» [].

Наукова діяльність Ганни Наконечної потребує ще детального вивче-
ння, метою чого мало б стати удоступнення та поширення її мовознавчих
здобутків для ширшого кола зацікавлених як у Західній Європі, так і в Укра-
їні.

Підсумовуючи цей невеликий допис про мовознавчі студії, які прово-
дилися в УНІ, зазначимо, що ця поважна інституція припинила своє існу-
вання в  році, однак здобутки та напрацювання його співробітників із
різних наукових ділянок актуальні і донині.
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e Linguistic Resear at the Ukrainian Scientific Institute in Berlin
Olesia Lazarenko
e article explores the linguistic research at the Ukrainian Scientific Institute in Berlin
(–) conducted by such scholars as Zenon Kuzela and Jaroslav Bohdan Rudnytćkyj.
eir activities, besides the promotion of Ukrainian language and culture, were centered
on the compilation and publication of the new type of Ukrainian-German dictionary.
Key words: Ukrainian emigration in interwar Europe, Ukrainian Scientific Institute in
Berlin, Ukrainian studies abroad, Ukrainian lexicography in diaspora, Zenon Kuzela,
Jaroslav Bohdan Rudnyćkyj.

Лингвистическая деятельность Украинского научного института в Берлине
Олеся Лазаренко
В статье освещена лингвистическая деятельность Украинского научного института
в Берлине (–), связанная с такими именами ученых, как Зенон Кузеля
и Ярослав Богдан Рудницкий. Их научные усилия, включая популяризацию украин-
ского языка и культуры, были направлены прежде всего на создание и публикацию
нового типа украинско-немецкого словаря.
Ключевые слова: украинская межвоенная диаспора, Украинский научный инсти-
тут в Берлине, зарубежная украиника, украинская диаспорная лексикография,
Зенон Кузеля, Ярослав Богдан Рудницкий.
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Спільнокореневі субстантивні лексеми
у словацькій та українській мовах:
контрастивний погляд на проблематику

Статтю присвячено формально-граматичному зіставленню спільнокореневих імен-
ників у словацькій та українській мовах. При цьому виявлено групи співвідносних
іменників слов’янського походження, котрі свідчать про розбіжності у словотвірній
структурі та значенні категорії роду іменників на ґрунті словацької та української
мов.
Ключові слова: іменник, чоловічий рід, жіночий рід, середній рід, формант, варіан-
тність.

Відомо, що давній лексичний пласт у слов’янських мовах і досі є потужною
базою для творення нових слів за допомогою афіксальних формантів. Дери-
ваційні можливості префіксів і суфіксів сприяють збереженню лексем зі
спільними кореневими морфемами, підтримуючи, таким чином, спорідне-
ність мов. Окрім збагачення й розвитку лексичного складу, словотвірні фор-
манти похідних іменників містять граматичну інформацію, зокрема про
категорію роду. Так, здебільшого похідні іменники слов’янського походже-
ння у словацькій та українській мовах, відрізняючись за своєю словотвір-
ною структурою, мають різні значення категорії роду. Цей факт створює
для українських мовців додаткові труднощі при засвоєнні словацької мови
як іноземної.

Наша розвідка базується на певній кількості фактичного словникового
матеріалу. Метою нашого дослідження буде спроба зіставлення спільноко-
реневих іменників у словацькій та українській мовах, виявлення певних
формальних груп, які свідчать про розбіжності у словотвірній структурі та
значенні категорії роду іменників, а також опис явища варіантності родо-
вих грамем при досліджуваних лексемах. При формально-граматичному
зіставленні субстантивної лексики ми відштовхуємося від словацьких імен-
ників певного роду, які протиставляються спільнокореневим українським
відповідникам.
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І.Найчастіше до протиставних відносин вступають словацькі іменники
жіночого роду ( випадки).

а. Співвідношення словацька мова — жін. р. / українська мова —
чол. р. ( випадків).

Іменникам із нульовою флексією в українській мові протиставляються
словацькі іменники на -ka: záklopka, klapka — клапан; vzorka — взірець; sin-
ka (modrina) — синець; snímka — знімок; spájkovačka — паяльник; ročenka —
щорічник, річник; prehliadka — огляд, перегляд; obrátka — оборот, оберт; chlad-
nička — холодильник; chrípka — грип; číslovka — числівник; cenovka — цінник;
značka (na tovare, dopravná) — знак; spomienka — спомин; тільки незначна кіль-
кість таких словацьких іменників жіночого роду є розмовними одиницями:
špička (hov.) — пік (у значенні «найбільша інтенсивність»); sirka (hov.) (істо-
ричний словник фіксує у жіночому роді тільки як «хімічна речовина») —
сірник; rozohrávka (hov.) — розіграш (м’яча). Продуктивними в плані родових
протиставлень є також словацькі іменники жіночого роду із формантами:

-ina: zlomenina — перелом; sobolina — соболь (у значенні «хутро») uzlina
(anat.) — вузол; usadenina — осадок, осад; rakovina — рак; preležanina — проле-
жень; burina (HSSJ: burina, f — burinu zarostli ) — бур’ян;

-ica: kapustnica (HSSJ: kapustnica, f „polievka“ — nawečerumrena w kapusnicy
/) — капусняк; chrbtica (anat.) — хребет.

Інші словацькі іменники жіночого роду можна об’єднати на основі
спільної флексії -а: úklona (zastar.), poklona (uklonenie sa) (HSSJ: poklona, ž —
poklonu slušnú činíc se vší vděčnosti ) — поклін, уклін; ziva (text.) — зів (уто-
кової нитки); zátopa — потоп; záhrada — город; výhra — виграш; výmena —
обмін; úroda, neúroda (цікаво, що історичні джерела фіксують форму на при-
голосний, як в українській та російській мовах, однак вона належить до
жіночого роду: HSSJ: neurodzaj, f ! „neúroda“ — pre velku drahotu a neurodzay
) — урожай, неврожай; šija (geogr.) — перешийок; kostra — кістяк; prehra —
програш; kučera (HSSJ: kučera, f — kučery ; atpn. Matheus Kuchera ) —
кучер (Бунг.).

Словацькі іменники жіночого роду з фіналлю на приголосний також
співвідносяться з чоловічим родом в українській мові: králikáreň — кроль-
чатник; chladiareň — холодильник; striž — настриг (кількість вовни); spúšť, sa-
mospúšť — спуск, автоспуск; zviazanosť — зв’язок; zľákanosť — переляк; náplasť —
пластир.

б.Співвідношення словацькамова—жін. р. / українськамова— сер. р.
( випадків).

Словацькі абстрактні назви на -osť мають відповідники середнього
роду в українській мові: znalosť, známosť — знайомство; budúcnosť — май-
бутнє; neplnoletosť — неповноліття; neznalosť — незнання; oslepenosť — засліп-
лення; rovnodennosť — рівнодення; bielokrvnosť — білокрів’я; málokrvnosť, nedo-
krvenosť — недокрів’я.





Спільнокореневі субстантивні лексеми у словацькій та українській мовах: контрастивний…

Серед словацьких іменників жіночого роду, які вступають у проти-
ставні відносини щодо роду з українськими іменниками середнього роду,
можна виділити й інші форманти:

-ka: poľovačka — полювання; obriezka — обрізання; vysvetlívka — висвітлен-
ня; poviedka — оповідання; koncovka — закінчення;

-ina, -(nina): zúženina — звуження; skrátenina (skrátka) — скорочення (у зна-
ченні «абревіатура»); rozšírenina — розширення (вен); vyvýšenina — підвищен-
ня; zaváranina — варення; pavučina — павутиння;

-ba: vodoliečba — водолікування; krvotvorba — кровотворення; výroba — ви-
робництво;

-ica: kadidelnica — кадило; strelnica — стрільбище; rovnica — рівняння.
Можна знайти й інші словацькі іменники на -а, які протиставляються

іменникам середнього роду в українській мові: výchova, samovýchova — вихо-
вання, самовиховання; samoobsluha — самообслуговування; poloha — положен-
ня.

Для словацьких іменників жіночого роду нетиповою є фіналь на
м’який приголосний: smeť (HSSJ: smeť, f obyč. pl. smetie — popel a smetj pred
dwere sypatj gest zakazano ) — сміття; strasť (kniž. obyč. pl.) (HSSJ: strasť,
f „trápenie, útrpenie“ — wssecky strasty st.) — страждання (пор. рос. страсти);
zlať (kniž.) — золото (СУМ).

ІІ. Певна кількість словацьких іменників чоловічого роду протиставляє-
ться іменникам із іншим родовим значенням в українській мові ( випад-
ків).

а. Співвідношення словацька мова — чол. р. / українська мова —
жін. р. ( випадків).

Словацькі іменники чоловічого роду із суфіксами -ak, -ek, -ik, -ok про-
тиставляються українським іменникам жіночого роду (в основному, на -
ка), пор.: popolník — попільничка, попільниця; zovňajšok — зовнішність; zväzok
(zviazané dovedna veci) — в’язка (листів); oškvarok — шкварка; podväzok (HSSJ:
podväzok, m — „šperk, nosený na nohe“ — podwazek ; „súčasť spodnej bielizne
na upevňovanie pančúch“ — podwazky ; podwaski ) — підв’язка; ústupok
(čiastočné vyhovenie) — уступка, поступка; výťažok (chem.) — витяжка; večie-
rok — вечірка; zásek (voj.) — засіка; sušiak — сушарка.

Словацькі іменники чоловічого роду з нульовим закінченням мають
укрaїнські відповідники жіночого роду на -ка: zapaľovač — запальничка;
účes — зачіска; zájazd — поїздка; sed (poloha v sedle) — посадка; väz (anat.) —
зв’язка; znak, príznak — ознака; návyk — навичка; rám, rámec — рама, рамка;
hltan, nosohltan — глотка; blesk — блискавка; hlavolam — головоломка; пор. від-
повідні українські назви жіночого роду на -а: útek — втеча; klát — колода;
prak (HSSJ: prak, m — prak ; z praku kamenym hazaly  st.) — праща; dej —
дія; záves — завіса, завіска; názov — назва; пор. також спільнокореневі: tok —
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течія; slzotok (lek.) — сльозотеча; smolotok — смолотеча; slinotok — слинотеча;
krvotok — кровотеча; úpek — спека, спекота.

Словацьким іменникам із нульовою флексією відповідають також укра-
їнські форманти:

-ня, -ля: povrch — поверхня; rybolov — риболовля; pokrov, krov (zastar.
strecha; HSSJ: pokrov, m — tym gednym pokrowem zawyera ; pod tym
pokrowom ; krov, m — pod krowom ) — покрівля; kameňolom — каме-
ньоломня; plat — зарплатня;

-ина: závit (anat.) — звивина; stred (HSSJ: stred suda  st., stred a bilek
wagecsni  st.) — середина; dávnovek — давнина.

Словацькі іменники чоловічого роду з нульовим закінченням інколи
мають українські відповідники жіночого роду на приголосний. Пор.
зокрема випадки з українським формантом -ість: vek — вічність; sled —
послідовність; priemysel — промисловість; prospech — успішність; dosah —
досяжність; із іншим кінцевим приголосним в українському відповід-
нику жіночого роду: prístav (HSSJ: prístav, m „miesto upravené na pristávanie
lodí“ — zaras šify k prjstawu magj se pribit ; ale aj pren. „útočište“ — (Mária),
ty sy prjstaw!  st.) — пристань; porast — поросль.

б.Співвідношення словацькамова—чол. р. / українськамова— сер. р.
( випадків).

Словацьким іменникам чоловічого роду з нульовою флексією (біль-
шість із них є віддієслівними та мають префіксальну морфему) відповіда-
ють українські віддієслівні іменники середнього роду при абсолютній пере-
вазі форманта -ня: výpadok (náhlý pokles) — випадіння (енергії); odpar, výpar —
випаровування; zápor — заперечення; prerod — переродження; prívet — приві-
тання; vznik — виникнення; zánik — зникнення; та záväzok — зобов’язання; zá-
kryt (астрон.) — покриття; návrat — повернення; pád — падіння; krst — хрещен-
ня; súd (filoz.) — судження; novotvar — новоутворення; posluch — муз. слухан-
ня; лік. вислухування; obraz (HSSJ: obraz, m „odraz“ — zrelnica oka zrcadlo gest,
predstawenjch wecy obrazi beruce do sebe ; wždy twar, podle Cicerona, obras
dusse bywa ) — відображення.

Пор. також: jav — явище; dvor (HSSJ: dvor, m „nezastavané priestranstvo pri
dome“ — haluzi nemagi rosti przes geho dwuor susedowi ) — подвір’я; слова-
цькі іменники чоловічого роду на -ок та ін.: celok — ціле; sviatok — свято;
medziriadok — міжряддя; vejár — віяло; svit „svetlo“ (HSSJ: svit, m „svitanie“ —
umrela w patek w noczy ku swithu ) — світло; polrok — півріччя; stredovek —
Середньовіччя;

ІІІ. До протиставлень за граматичним родом із українськими іменни-
ками вступають словацькі іменники середнього роду ( випадки).

а.Співвідношення словацькамова— сер. р. / українськамова—чол. р.
( випадків).
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Словацькі іменники на -ie часто мають українські відповідники чолові-
чого роду з нульовою флексією: пор. віддієслівні утворення: napadnutie —
напад; okríknutie — окрик, покрик; preľaknutie — переляк; prehriatie — пере-
грів; vystúpenie (на сцені) — виступ; doplavovanie — сплав (лісу); ostreľovanie —
обстріл; povolenie, zvolenie (kniž., star.) (HSSJ: povolenie, n — s powolenym swy
manželky ) — дозвіл; rozdelenie — поділ, розподіл; vzplanutie — спалах; zade-
lenie (časové, praovné) — розподіл; zadumanie — роздум; zastrelenie — розстріл;
splácanie — платіж; zemetrasenie — землетрус; zvonenie — дзвін, дзвінок; spoči-
nutie (kniž., HSSJ: spočinutie, n — nemely žadneho spočinuty ) — відпочинок,
спочинок; інші словацькі іменники на -ie: záhlavie (книги, статті) — заголо-
вок; zloženie — склад; rozmedzie — проміжок; potrubie —трубопровід; sosnovie —
сосняк; znamenie (signál, prejav), znamienko (розділовий) — знак.

Словацькі іменники на -dlo також співвідносяться з українськими імен-
никами чоловічого роду: okysličovadlo — окислювач; umývadlo — умивальник;
zmäkčovadlo — пом’якшувач; vlhčidlo — зволожувач; riedidlo, zrieďovadlo — роз-
ріджувач; čistidlo — очисник; svietidlo — світильник; struhadlo (HSSJ: struhadlo,
struhatko, n — ztruhadlo ) — струганок, струг; lietadlo — літак.

Словацьким іменникам середнього роду на -isko (стар. форма на
-ište) (неаугментативні назви) відповідають українські іменники чоловічого
роду: -ник (із семантикою місця), пор.: jahodnisko (HSSJ: jahodište, n — tam
nebiwalo luky, než tolyko yahodissto ) — ягідник; malinisko (HSSJ: malinište,
n — ta luka nebiwala, než tolyko malinisstio ) — малинник; smetisko (sme-
tište; HSSJ: smetisko, smetište, n — lystie, czo se nachazy, držieti na smietysti
) — смітник; пор.: stredisko — осередок; východisko — вихід; hľadisko —
погляд; ložisko — поклад (геол.); slanisko (HSSJ: slanisko, n «місце, куди кладе-
ться сіль для звірини» — na slaniska pro zwerinu ) — солонець. Пор. інші
випадки: klbko, klbo — клубок; ráno — ранок; zámeno — займенник.

б.Співвідношення словацькамова— сер. р. / українськамова—жін. р.
( випадків).

Серед словацьких іменників середнього роду можна виділити декілька
груп відповідно до формантів. Найбільша кількість іменників середнього
роду має формант -ie: čistenie — чистка, очистка; nastavenie, nastavovanie —
установка; presadenie — пересадка; poďakovanie — подяка; ručenie — порука;
vyznamenanie — відзнака; ohrozenie — загроза; prezimovanie — перезимівля; po-
danie (šport.) — подача; zaplatenie, nezaplatenie — сплата, уплата, несплата;
previnenie — провина; dianie — подія; rozhranie — границя; ustanovenie — поста-
нова; nábrežie — набережна; výročie — річниця; пор. також: údolie (zast.) —
долина.

До протиставних відносин вступають також словацькі іменники на
-stvo: dejstvo (div.) — дія; rastlinstvo — рослинність; strachopudstvo (expr.) —
страхопудність (СУМ фіксує як діалектне); vlastníctvo — власність; viťazstvo
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(bás.) — звитяга (урочист.); veličenstvo — величність; zapredanectvo (expr.) —
продажність.

Інші форманти в межах характерної флексії середнього роду -о зустріча-
ються спорадично: tkanivo (biol.) — тканина (пор. text. tkanina); ukazovadlo —
указка; sedlo (geogr. HSSJ: sedlo, n „preliačina v pohorí“ zem Pod Tybinim sedlom
) — сідловина; tylo (обидва значення) — потилиця (СУМ); тил, ч (військ.);
strnisko — стерня; bielisko — білильня; stanovište (HSSJ: stanovisko, stanovište,
n „sídlo“ — wrch hori Božj, kde gest stanowisste Filisstinskych ) — стоянка.

IV. Варіантність граматичного значення роду іменників. Варіанти
у словацькій мові. Родові варіанти лексем у словацькій мові, яким би
в українській мові відповідав іменник одного роду спостерігаються досить
рідко (хоча, загалом явище родової варіантності, яка походить від варіант-
ності/синонімії словотвірних формантів, дуже поширене у словацькій мові).
Співвідносяться варіанти чоловічого та середнього роду (для українських
відповідників характерне значення середнього роду): výluh/vyluhovanie —
вилуження; výkon/vykonanie — виконання; або ж варіанти жіночого й серед-
нього (тоді в українській мові відповідник належить до чоловічого роду):
kosba/kosenie — покос; жіночого та чоловічого родів: víchrica/víchor — вихор.

Варіанти в українській мові. Серед словацьких лексем приблизно
однаково представлені іменники чоловічого та жіночого роду, як такі, котрі
мають в українській мові відповідники з родовою варіантністю. При цьому
словацькому іменнику чоловічого роду () в українській мові відповідає
) варіативна пара чоловічого та жіночого роду (): trasochvost —трясихвіст/
/трясихвістка;motúz (HSSJ: „povraz skrútený z viacerých nití“  st.)—мотузка/
/мотузок; návyk— навик/навичка; zvyk— звичай/звичка (Бунг.); dohad— догад-
ка/здогад (Бунг.); výsyp (lek.) — висип/висипка (Бунг.) (тут варіант чоловічого
роду в словацькій та українській мові майже збігається фонематично й мор-
фематично); ) варіативна пара жіночого та середнього роду (): rybolov —
риболовство/риболовля; výmlat (poľnohosp.) — молотьба/молотіння (Бунг.);
vodojem — водойма/водоймище (Бунг.); ) тільки в рідких випадках відповід-
ником до словацького іменника чоловічого роду є пара слів чоловічого та
середнього роду (): výklad — виклад/викладання (Бунг.); výdych — видих/ви-
дихання (Бунг.).

Цікаво, що словацький іменник жіночого роду () співвідноситься
майже завжди з парою українських іменників жіночого та середнього роду
(): zlúčenina (chem.) — сполука/сполучення (Бунг.); vyhlbenina — заглиблен-
ня/заглибина (Бунг.); výzdoba — оздоба/оздоблення (Бунг.); okostica (anat.) —
окістя/надкісниця (Бунг.); neviera — невіра/невір’я; nedôvera ( st.) — недові-
ра/недовір’я; svojvôľa (HSSJ: „bezohľadné, náladové uplatňovanie vlastnej vôle“ 
st.)— свавілля/сваволя; brada (HSSJ: „pohyblivá časť tváre pod ústami“  st.)—під-
бородок/підборіддя (Бунг.); тільки в поодиноких випадках українські варіан-
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тні лексеми належать відповідно до чоловічого та жіночого роду (): snežien-
ka — підсніжник/підсніжка; repka (bot.) — ріпа/ріпак.

Менша кількість словацьких іменників, що в українській мові мають
відповідники з різними значеннями роду, належить до категорії сере-
днього роду (). При цьому здебільшого українські варіанти належать до
жіночого та середнього роду (): podozrenie ( st.) — підозріння/підозра; traso-
visko — трясовина/трясовиння; zranenie — рана/поранення (Бунг.); подекуди
зустрічається пара українських іменників чоловічого та середнього роду
(): vlámanie — злом, зламування; svitanie (HSSJ: „svetlo pred východom slnka“
 st.) — світанок/світання. Фіксується навіть потрійний родовий варіант
в українській мові саме стосовно іменника середнього роду в словацькій
мові: steblo — стебло/стеблина/стебель.

Таким чином, розглянувши визначені структурні типи протиставлень
словацьких та українських похідних іменників слов’янського походження,
можна зробити наступні висновки.

Найчастіше протиставляються за ознакою граматичного роду словацькі
похідні іменники жіночого роду ( випадки). Рідше за все — іменники
середнього роду ( випадки). Однак, найбільшу кількість невідповідників
нами виявлено при співвідношенні: словацька мова — чоловічий рід / укра-
їнська мова — жіночий рід ( випадків). А найменшу кількість — при спів-
відношенні: словацька мова — чоловічий рід / українська мова — середній
рід ( випадків).

У межах жіночого роду в словацькій мові найчастіше протиставляю-
ться іменники з формантом: -ка — при співвіднесеності з чоловічим родом
в українській мові; -osť — при співвіднесеності з середнім родом в україн-
ській мові.

Щодо чоловічого роду в словацькій мові найпродуктивнішим у плані
родового незбігу є форманти: -ok, -ak, -ek, -ik — при їх зіставленні із фор-
мантами жіночого роду в українській мові;нульове закінчення при наявно-
сті префіксальної морфеми — при співвідношенні з середнім родом в укра-
їнській мові, при цьому значення середнього роду ілюструє формант -ня.

Грамему середнього роду в словацькій мові характеризує продуктив-
ність форманта -ie. Це стосується співвіднесеності з іменниками чоловічого
роду в українській мові, де, здебільшого, йдеться про віддієслівні утворен-
ня; а також із українськими іменниками жіночого роду.

Щодо явища варіантності граматичних значень категорії роду, то
можна стверджувати, що відповідники з варіантами різного роду харак-
терні більше для української мови й лише спорадично виникають серед
словацьких лексем (тільки в межах цього дослідження!). Варіантні родові
пари в українській мові виникають стосовно словацьких іменників чоло-
вічого або жіночого роду, зрідка — середнього роду. Словацькі іменники
чоловічого роду мають здебільшого українські відповідники чоловічого/
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/жіночого роду, або жіночого/середнього. А словацький іменник жіночого
роду майже завжди співвідноситься з українськими варіантами жіночого/
/середнього роду.

Фактичний матеріал, використаний у цій статті, безумовно, заслуго-
вує на подальше дослідження ще з кількох аспектів: семантико-стилістич-
них відмінностей, у контексті явища словацько-української інтерференції,
а також у діахронічному аспекті з огляду на історичні звукові зміни.
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Cognate Substantive Lexems in Slovak and Ukrainian Languages:
the Contrastive View of the Problem
Olha Madyar
e article is devoted to the formal-grammatical matching of cognate nouns in Slovak and
Ukrainian languages. ere are some groups of correlated nouns of Slavic origin, which
show the differences in derivational structure and the grammatical meaning of the gender
category of nouns on the basis of Slovak and Ukrainian languages.
Key words: noun, masculine, feminine, neuter, formant, variation.

Однокоренные субстантивные лексемы в словацком и украинском языках:
контрастивный взгляд на проблематику
Ольга Мадяр
Статья посвящена формально-грамматическому сопоставлению однокоренных
имен существительных в словацком и украинском языках. При этом определены
группы соотнесимых существительных славянского происхождения, которые сви-
детельствуют о расхождениях в словообразовательной структуре и значениях кате-
гории рода существительных на почве словацкого и украинского языков.
Ключевые слова: имя существительное, мужской род, женский род, средний род,
формант, вариантность.
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Контент сучасного жіночого журналу
в аспекті лінгвоукраїнознавства

У статті представлено зміст поняття контент у зв’язку з його видовими різнови-
дами. Поняття «контент жіночого журналу» проаналізовано як модель видання,
у якій визначено роль рубрикації, текстового, жанрово-стильового різноманіття та
мови. Окреслено україноцентризм жіночого журналу «Жінка» -х років ХХ столі-
ття, зокрема визначено ключові мовно-естетичні знаки національної культури.
Ключові слова: контент жіночого журналу, лінгвоукраїнознавство, лінгвоукраїно-
центризм контенту (жіночого) журналу, мовно-естетичний знак культури.

У сучасному журналістикознавстві активно функціонує поняття контент.
Розвиток медіалінгвістики стимулює розширення зон її перетину з лінгво-
стилістикою та прикладною лінгвістикою. Оскільки в центрі змістового
наповнення газетно-журнальних видань не лише інформація, але й мова
як її провідник, то, відповідно, модифікується і змістове наповнення зазна-
ченого поняття. Спілкування людей, що відбувається зокрема через посере-
дництво ЗМІ, є обміном такою інформацією, яка по суті є соціокультурною.
Зростання її кількості та розвиток якості потребує удосконалення системи
аналізу та структурування. Оновлене ставлення до інформації І. Л. Михай-
лин характеризує так: «[…] все більше виявляється бінарна роль журналі-
стики в культурно-політичному просторі: вона не лише відтворює суспільно-
-політичну й духовно-культурну ситуацію в світі, але й у великій мірі ство-
рює її; зростає число міжнародних та транснаціональних учасників процесу
руху інформації в світі, а звідси — політичне, соціальне й економічне розмаї-
ття цього феномену, особливо в сфері освіти й культури; зростає інтерес до
порівняльних транскультурних досліджень, а також до вивчення громадської
думки i образів (іміджів) за матеріалами мас-медіа» [, с. ].

За ідеологією інформаційного суспільства уся інформація та знання
мають бути доступні в цифровому, мультимедійному форматі завдяки
розвинутим комунікаційним технологіям. У зв’язку з цим набув пошире-
ння термін «контент». Його вживають у словосполученнях, що відобража-
ють різновиди інформації: ) за технічним оформленням: інформаційний
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контент (переведена в цифрову форму спадщина в галузі освіти, науки
й культури), невербальний контент (аудіовізуальний контент,мультимедій-
ний контент) (оцифрована інформація у візуальній (кадр, монтаж, світло,
графіка, спецефекти, колір), аудіальній (слово, шум, музика) тощо формі);
вербальний контент (словесне наповнення видання, сторінки Інтернету,
сайту тощо); ) за змістовим наповненням: культурний контент, освітній
(навчальний) контент, науковий контент, рекламний контент (інформа-
ційна продукція певних галузей знання, що відповідає соціокультурному
рівневі її споживачів), місцевий контент, національний контент (записана
інформація, що відповідає запитам її споживачів відповідно до території
проживання та значення у структурі спільноти); ) за сферами поширення:
газетний контент, журнальний контент, телевізійний контент; ) озна-
ками змішаного типу, наприклад, змістовим наповненням, призначенням
і принципами організації системи — навчальний інтерактивний контент.
Наведені приклади термінологічної сполучуваності не вичерпують усього
різноманіття вживання ключового поняття, яке дедалі набуває поширення.

Щоб структурувати інформацію, у друкованих та електронних видан-
нях послуговуються методом рубрикування, завдяки якому підготовлена
інформація вкладається у відпрацьовану матрицю, модель видання. У суча-
сній журналістиці та медіалінгвістиці чинність цього методу відбиває тер-
мін контент, що, як відомо, буквально означає «зміст, вміст», а у вузькому
термінологічному вживанні — це «загальний обсяг інформації Інтернету або
окремого інформаційного ресурсу, реалізований як сукупність текстів; суку-
пність вмісту певного (друкованого чи електронного) часопису» [, с. ; пор.
, с. ].

За таким визначенням, контент — наповнення певного медіа, але не
хаотичне, а структуроване за рубриками, тематичними блоками, жанро-
вими різновидами текстів. На нашу думку, це поняття сучасного журна-
лістикознавства має охоплювати й такий об’єкт, як мова. У галузі кіберне-
тики поняття «мова контенту» використовують у значенні «інструмента
доступу до інформації, надбань культури». Натомість у проекції на медіа-
лінгвістику це поняття мало би ширше тлумачення, оскільки інформацій-
ний вербальний контент відбиває часово-просторові зміни в мові, стилі-
стиці жанрових різновидів, культуромовні смаки, взагалі — динаміку мови,
насамперед її лексико-фразеологічного ресурсу.

У такому разі контент видання — це не лише навігатор у Мережі або
в друкованому виданні, але й його мова як змістово-інформаційне явище,
«різновид комбінування знаків у процесі вираження думок» [, с. ] із їхнім
соціально-культурним і тематичним спрямуванням. Відповідно, з ураху-
ванням вербального компоненту контент видання конкретно виражений
у найзагальнішій моделі «рубрика — текст — жанр — слово», де слово
є відправним, наскрізним, визначальним складником. У такому разі поня-
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ття «мова контенту» набуває комунікативно-прагматичного, конкретно-іс-
торичного змісту. За вербальними ознаками термін контент може вжива-
тися у сполученні зі словами текстовий, жанрово-стильовий, культуромов-
ний, лексико-фразеологічний, лінгвокультурний тощо. Зокрема, поняття куль-
туромовний контент наповнюватиметься конкретним змістом, якщо його
використовувати, наприклад, для вивчення питань культури слово- та фор-
мовживання в певній сукупності текстів, не лише як вербалізованої інфор-
мації, але й насиченої ціннісними орієнтирами, ідеями, співвідносними
з певним періодом в історії народу, його літературно-мовною практикою.
Зазвичай питання культури мови постають у статичному аспекті, тобто
в проекції на порушення норм слововживання, граматики, пунктуації
в конкретному виданні []. Натомість мова як вагомий складник контенту
медіаресурсу — це і джерело вивчення історії літературної мови. У такому
разі питання «культура мови видання» може розв’язуватися в комплексі
аспектів: власне мовного, комунікативно-прагматичного, етичного, лінгво-
культурного з україноцентричним. Адже українознавство, як відзначила
С. Я. Єрмоленко, «змушує нас ширше подивитися на історію мови, часову
й просторову неперервність мовного національного простору, наблизити до
сучасника сторінки давньої літератури живим звучанням сучасного слова»
[, с. ]. Йдеться не лише про імена, назви, пов’язані з Україною, «украї-
нознавство охоплює не лише відомості про структурні ознаки української
мови, її суспільні функції, а й сферу психолінгвістики, що вивчає зв’язок мови
з психологією народу, розкриває, пояснює явища гостро чуттєвого сприйма-
ння рідного слова» [, с. ]. Саме з такого погляду, сама мова українського
журнального контенту — це україноцентричний феномен, узгоджений із
конкретно-історичним станом літературної норми, її суспільним усвідом-
ленням.

Журнальний, як і будь-який інший, контент відбиває певні ціннісні
орієнтири представників української спільноти, що структурована за соці-
альними (гендерними, освітніми, віковими, професійно-рольовими тощо),
культурними (етно, національно, релігійно, ціннісно маркованими), тери-
торіальними тощо чинниками. Особливість контенту жіночого (україн-
ського) журналу в тому, що він відображає «дисипативну (відкриту, нелі-
нійну), динамічну систему, що відбиває гносеологічну, соціальну та мовну
практику жінки, а в цілому — особливості лінгвогендерної картини світу соці-
уму України» [, с. ]. Цю думку засвідчує рубрикація жіночого журналу
«Жінка» з вираженими ціннісними орієнтирами: ) соціокультурними —
соціально-особистісними, особистісно-загальнолюдськими, суспільно-гру-
повими («Гість номера», «Вісті з неурядових», «Усі ми родом із дитин-
ства…», «Друзі нашого журналу», «Світло вічних істин», «На життєвих
стежках», «Силует», «Сповідь», «Контакт», «Ти!», «Рід і родина», «Спорт»),
) корисності — частина з них об’єднана у вкладці «Краса та затишок» (есте-
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тичні — «Моделі номера», «У стилі осінь», «Прекрасні супутники наші»,
«Диво дивне»; тілесні — «Читаємо обличчя», «Будьте здорові, будьте
щасливі», «Домашній лікар», «Косметика», «Радить натуропат…», «Сам
собі траво знай», «Смачного»; морально-психологічні — «Психологічний
практикум», «Відкритий урок для батьків», «Світ очима дитини», «Садок
врожайний коло хати»; професійні — «Майстер-клас», «Домашня ферма»,
«Поради на часі», «В’яжіть з нами», «Школа вишивання»), інші — само-
стійні рубрики видання, а саме: юридичні — «Юридична консультація»,
«Юридичний клуб»; когнітивні, інтелектуальні, а разом із тим і гедоні-
стичні — «Кросворд», «Гороскоп», «Магіоскоп»), інтерактивної комуніка-
ції — «Нам пишуть», «Лист рубрики» / «Ваші листи» / «Запитання — від-
повідь», «Читач продовжує розмову»; соціальні — «Народний календар»,
«Конкурс! Конкурс! Конкурс!». Частина рубрик зумовлена часом виходу
журналу. Так, грудневий номер присвячують підготовці до святкування
нового року, Різдва, а тому на часі рубрика на зразок «Дозвольте мені
посівати». У різний час упродовж року журнали містять статті, присвя-
чені державному святу й постатям, що репрезентують певний фах (День
матері, День вчителя, День працівника сільського господарства тощо). Крім
того, у журналі «Жінка» утрадиційнені сегменти, де публікуються художні
твори для дорослих та дітей, які також виражають певні ціннісні орієнтири.
Україноцентризм у жіночому журналі створюють уривки з творів, вірші
українських письменників — Євгена Гуцала, Олеся Гончара, Ганни Чубач,
Миколи Луківа, Людмили Тарнашинської та багатьох інших.

У деяких назвах рубрик журналів -х років ХХ століття виразно відбито
соціально-економічні («СНД і ринок», «Жінка і ринок») та соціально-істо-
ричні («Хто ми?»), соціально-психологічні («Жити!») аспекти буття. Вони
виділялися в публікаціях першої половини дев’яностих, потім їхня актуаль-
ність знизилася.

Попри різноманіття підходів до диференціації контенту жіночого жур-
налу за змістом, мовними ознаками, стилістичними ресурсами ключових
жанрів, для українського видання завжди залишається актуальним пита-
ння про те, як у його мові відбивається національна свідомість, що коорди-
нує насамперед змістове та інформаційне наповнення текстів.

Якщо ще раз переглянути наведені назви рубрик, то хіба що назва
«Садок вишневий коло хати» може викликати певні алюзії з мовотворчістю
Т. Шевченка. Натомість україноцентричної ціннісності в них не спостеріга-
ємо.

Де ж тоді «заховані» знаки українознавства, україноцентричні орієн-
тири?

За нашими спостереженнями, вони актуалізовані саме в контенті
«Жінки» з -х років минулого століття, тобто стали більш помітними. Хоча
й до того часу кожний третій номер журналу містив певну інформацію про
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Кобзаря, спорадично друкувалися тексти про відомі постаті в українській
культурі — Марію Заньковецьку, Михайла Коцюбинського, Ольгу Кобилянську,
Лесю Українку,Максима Рильського,Олеся Гончара та ін. Саме ці власні назви
й були найбільш акцентованими мовно-естетичними знаками національ-
ної культури [].

У деяких журналах використовується такий засіб структурування кон-
тенту, як епіграф, що анонсує тему номера, окремої статті й стимулює при
цьому певні асоціації. Так, травневий випуск «Жінки»  року має епі-
граф зі словами Шевченка «А буде син, і буде мати». Номер присвячений
Дню матері, що традиційно відзначають саме в цей час. Через такі мовно-

-естетичні знаки національної культури виявляється вага слова поета в суча-
сному житті українства, у його національноцентричному мисленні шевчен-
ковими словами, що «зазнали суспільно-історичної, суспільно-культурної
конотації, відійшовши від першоджерела. […] Осмислення національно-куль-
турних цінностей через Шевченкове слово — показовий суспільно-світогляд-
ний, художньо-естетичний процес. МоваШевченка відкрита для сприйняття
новими і новими поколіннями. Відкритість її — це і є нове асоціативне мисле-
ння, що спричиняється до виникнення або переосмислення крилатих висло-
вів», — підкреслила С. Я. Єрмоленко [, с. ]. Крім того, стимулами висту-
пають і цитати з відомих українських народних пісень та пісень літера-
турного походження, як-от «Пустіть мене, моя мамо, на вулицю погулять»
(Жінка, , № ) до статті про взаємини в роду та родині, «Час рікою пливе»
(Жінка, , № –: «Час рікою пливе», слова Б. Лепкого) — заголовок
до рубрики «Контакт» (листування з дописувачами). В інших випадках —
рядки з відомих художніх текстів як заголовки статей, наприклад,Чи знаєш,
що ти людина (В. Симоненко) (Жінка, , № ).

Один із складників жанрово-стильового контенту журналу «Жінка» —
тексти кросвордів. Вони також містять мовно-естетичні знаки з україно-
знавчим національно-культурним змістом. Так, серед назв одягу й прикрас
є енігмати гердан, очіпок, серед назв страв — куліш, назв народних свят, обря-
дів, артефактів, пов’язаних із ними, — Купала, Великдень, щедрівка, веснянка,
Святий вечір. Зафіксовано й енігматори з країнознавчим змістом, як-от: із
ключовими словами острів (Острів у Чорному морі; Острів-заповідник на
Дніпрі); район (Заповідний район Києва); море (Інша назва Сивашу — …море);
річка (Ліва притока Дніпра; Річка на півдні України), місто (Місто на Віннич-
чині; Місто на Черкащині; Місто на Житомирщині) і под. Українознавче
наповнення має кросворд «Туристичний», спрямований на актуалізацію
енігматів Сивуля, Одеса, Кодак, Опішня, Ворохта, Запоріжжя, Сіневир, Канів,
Черемош, Карпати, Херсон, Хортиця, Хотин, Рахів, Батурин тощо.

З-поміж власних імен творчих індивідуальностей у ролі енігматів вико-
ристовуються переважно імена письменників (Т. Шевченко, Марко Вовчок,
П. Тичина, П. Куліш, А. Малишко, В. Яворівський, В. Сосюра, В. Собко, О. Ко-
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ломієць, П. Басенко, Ю. Мартич, М. Матіос, О. Забужко), естрадних співаків
(С. Ротару, А. Кудлай, Є. Свидюк, Ані Лорак, Р. Кириченко, Н. Матвієнко),
рідко — учених (В. Семиренко, Є. Патон, І. Огієнко) та художників (М. Пимо-
ненко, І. Їжакевич), спорадично — військових як історичних постатей (І. Бо-
гун, М. Ватутін, В. Кук, останній командир УПА).

Апелюючи в когнітивній базі читачів жіночого журналу до знань із
українського літературного процесу, автори кросвордів актуалізують ені-
гматори з іменами Г. Квітки-Основ’яненка, Марка Вовчка, Лесі Українки,
Панаса Мирного, П. Грабовського, І. Франка, Я. Баша, М. Стельмаха, П. Загре-
бельного, В. Мисика, Р. Іваничука, О. Гончара, А. Хорунжого, О. Коломійця.
Цей ряд імен входить до основної шкільної програми вже не один десяток
років, а тому розкодування енігматорів із такими компонентами практи-
чно не складає труднощів у адресантів кросвордів.

Асоціатом із лінгвокраїнознавчим змістом може бути й відповідний
прикметник, пор. енігматори Український національний делікатес; Старо-
винний український новорічний обряд; Почесне місце в українській сільській
хаті; Український письменник, автор роману «Мадонна»; Український дра-
матург, автор ліричної комедії «Спасибі тобі, моє кохання»; Український
письменник, автор роману «Жіночі радощі й печалі»; Український компози-
тор-пісняр; Український актор театру і кіно, Герой України; Рослина, оспі-
вана в українських народних піснях тощо.

Прикметна особливість журнального контенту — пісенні тексти. Серед
них є такі, що вже увійшли в скарбницю національної культури та засвід-
чені в ній саме через певні мовно-естетичні знаки культури. Один із них —
червона рута (Жінка, , № : «Червона рута», слова й музика В. Івасюка).

Отже, національно орієнтоване журнальне видання не може не
формувати свій контент без урахування національно(етно)центричності,
у нашому випадку — україноцентричності. У такому разі контент україн-
ського жіночого видання, яким є вже багато десятків років журнал «Жінка»
(раніше — «Радянська жінка»), не може бути повнофункційним, повно-
змістовим, поліінформативним без дотримання одного з провідних прин-
ципів — україноцентризм. Сам же контент видання, сформований факту-
ально та мовно, є важливим джерелом лінгвоукраїнознавства.
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Content of Modern Women̓ s Magazine in the Aspect of Lingvo-Ukrainian Study
Myroslava Mamych
e article involves the substance of the concept of content in relation with its specific
differences. e substance of “women’s magazine content” is analyzed as a model of pub-
lication with the role of editorial classification, text, genre and stylistic diversity and lan-
guage. Ukrainian centrism of women’s magazine “Woman” of  years of the twentieth
century is marked, in particular, key lingvo-aesthetics signs of national culture are given
as examples.
Keywords:womenʼs magazine content, lingvo-ukrainian study, lingvo-ukrainian centrism
of womenʼs (femaleʼs) magazine, lingvo-aesthetics signs of culture.

Контент современного женского журнала в аспекте лингвоукраиноведения
Мирослава Мамич
В статье представлено содержание понятия контент в связи с его видовыми разно-
видностями. Понятие «контент женского журнала» проанализировано как модель
издания с определением роли рубрикации, текстового, жанрово-стилевого много-
образия и языка. Отмечен украиноцентризм женского журнала «Женщина» -х
годов ХХ века, в частности приведены примеры ключевых лингвоэстетических зна-
ков национальной культуры.
Ключевые слова: контент женского журнала, лингвоукраиноведение, лингвоукра-
иноцентризм контента (женского) журнала, лингвоэстетический знак культуры.
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Українська іхтіологічна лексика
в колі слов’янських мов

Статтю присвячено дослідженню сучасної української іхтіологічної лексики
з погляду походження, вивченню особливостей її формування та зв’язку з іншими
слов’янськими мовами.
Ключові слова: іхтіонім, іхтіологічна лексика, народна назва, паралельні назви,
слов’янські мови.

Накопичення знань про живу природу є важливою передумовою фор-
мування людської цивілізації. Основними заняттями первісної людини
було полювання, ловіння риби, добування меду, воску, вирощування
рослин тощо. Прадавні слов’яни добре вміли розрізняти тварин, птахів, риб
і задовго до появи писемності вже мали багату лексику, котра відбивала
різні сторони матеріальної та духовної культури й яка розвивалася разом із
мовою та пізнанням людиною навколишнього світу. «Донаукова практика
людини здебільшого будується на стихійному, нетематичному вирахуванні
і використанні законів природи та соціального світу. Наука в принципі наро-
дилася в надрах повсякденного пізнання» [, с. –].

На думку Є. М. Верещагіна, «народні говори язичницького слов’янства,
поряд з лексикою для позначення ужитково-побутових понять, до VII–IX ст.
уже розвинули власну термінологію в певних сферах життя: вірувань, спо-
рідненості і свояцтва, етики, суспільного устрою, землеробства, полювання,
ремесел тощо» [, c. ]. У лексиці слов’янських мов іхтіоніми (від грец. ἰχθύς
«риба», ὄνομα «ім’я» — назви риб) є однією з найдавніших та найбіль-
ших тематичних груп. Назви риб виникали разом із пізнанням нашими
предками водного світу, використанням його продуктів, потребою їхнього
найменування, для розрізнення використовуваних риб як продукту хар-
чування та торгівлі. Слов’яни зображували риби на малюнках, одязі та
побутових речах. П. І. Шпет у статті «Залишки сазана (коропа) в поселе-
ннях давньої людини в Україні» зазначав, що в результаті багаторічних
розкопок ранньотрипільського поселення, котрі проводились на теренах
України, зокрема біля річки Дністер, було виявлено залишки не менш
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ніж  видів риб. Серед «кухонних» та інших залишків знайдено кістки
коропа Cyprinus carpio L., вирезуба Rutilus frisii Nordm, марени Barbus bar-
bus L., сома Sirutus glanis L., щуки Esox lucius L., судака Luciopercal luciopercal L.
Найбільше знайдено слідів коропа, сома, вирезуба й марени, які вважаю-
ться одними з найсмачніших річкових риб. Можливо, саме через це в укра-
їнській народній мові є багато народних назв на їх позначення, зокрема
короп — горбань, потка, сазан, шаран, шаранець, шпичак, усач, золота
рибка; марена — марина, маринка, мирон; сом — семен, усатий; судак —
чоп, гвіздь, мадяр, риблячий цар тощо). Ймовірно, слов’янські землі були
місцем започаткування коропівництва [, с. –]. Українська іхтіологі-
чна лексика семантично близька до інших слов’янських мов, оскільки
багато назв виникло ще в період спільнослов’янської єдності. Пізніше між-
слов’янські мовні зв’язки мали важливе значення для збагачення словни-
кового складу кожної слов’янської мови шляхом мовної інтерференції.

Назви риб досліджувалися вченими різних слов’янських країн на
матеріалі української (І. Верхратський, А. Берлізов, І. Ліпкевич), росій-
ської (Л. Берг, О. Герд), польської (М. Новицький, Ф. Яроцький), словацької
(О. Ферианц) білоруської (В. Баханько, А. Кривицький), сербохорватської
(В. Михайлович, Г. Вукович) та інших слов’янських мов. На матеріалі
слов’янських мов іхтіоніми досліджувала В. Т. Коломієць, яка в своїй праці
«Происхождение общеславянских названий рыб» подає етимологію, моти-
ваційну класифікацію найпоширеніших слов’янських іхтіонімів. Автор
наводить свої міркування щодо походження назв риб, поділяючи при
цьому всі назви на дві групи: етимологічно прозорі (вівсянка, голець, бичок,
білизна, краснопірка та ін.) та непрозорі (вирезуб, лящ, окунь, чехоня, вугор,
лосось, сом, карась тощо).

Дослідження В. В. Усачової «Славянская ихтиологическая терминоло-
гия», присвячене вивченню назв прісноводних риб у слов’янських мовах
та їхніх діалектах. Дослідниця робить спробу проаналізувати словотворчі
засоби номінації назв прісноводних риб у слов’янських мовах. Автор зазна-
чає, що основні способи номінації в досліджуваних мовах мають загаль-
ний характер. При творенні нових слів найчастіше використовуються афі-
ксальні засоби, складні найменування, які з часом стають термінами, осно-
воскладання та пристосування уже наявних у мові слів, які змінюють свою
семантику. В іхтіологічній термінології часто можна спостерігати перехід
назв із одного виду риби на інший (наприклад, лящ — густера — синець;
головань — вʼязь тощо). [, с. ]. У межах іхтіологічної термінології спосте-
режено взаємодію діалектів із загальнонаціональними мовами. Доданий
до праці словник іхтіонімів дозволяє визначити, які основи мають найбіль-
ший дериваційний потенціал.
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Аналіз української іхтіологічної лексики на загальнослов’янському тлі
дає можливість комплексно проаналізувати особливості її формування та
розвитку.

Назви риб, на думку В. Т. Коломієць, належать до групи слів, які най-
більш нерівномірно розподіляються по мовній території й конкретні зна-
чення яких найменше засвоюються більшістю носіїв мови. Окремі найме-
нування, як правило, активно функціонують там, де водяться відповідні
види, у той час як у місцевостях, віддалених від водойм, ці назви залиша-
ються зовсім невідомими або ж незрозумілими для основної маси населе-
ння [, с. ]. Мешканці місцевостей, де немає річок, озер, знають значно
менше назв риб на відміну від назв птахів, тварин чи рослин. Здебільшого
їм відомі лише назви риб, які є об’єктом торгівлі, тому на таких територіях
значно менше й народних іхтіонімів. В. Т. Коломієць вважає, що «істори-
чні переселення людей в нові місця, де вони натрапляли на невідомі їм назви
риб, часто зумовлювали виникнення нових найменувань або перенесення відо-
мих їм назв з одних видів риб на інші. Так виникла в різних мовах, в тому
числі словʼянських, та виняткова різноманітність, яка характеризує наро-
дні назви риб з погляду їхнього походження, оформлення і поширення» [, с. ].
Л. С. Берг наголошував, що «назви риб могли б дати дуже багато для виріше-
ння питань про етнічні взаємовідносини між народами та про їхні міграції»
[, с. ].

Незважаючи на давню обізнаність людства з класом риб, іхтіологічна
лексика в найдавніших пам’ятках слов’янських мов на відміну від зооло-
гічної, орнітологічної та ботанічної, на жаль, зафіксована була дуже мало.
Дані про риб черпаємо з досліджень археологів, господарчих порадни-
ків, творів середньовічних письменників і мандрівників, часткових відо-
мостей, що містяться в хроніках, літописах, різних договорах, грамотах,
актах та інших юридичних документах. У найдавніших джерелах здебіль-
шого натрапляємо на узагальнювальні назви риба (риби), що вживаються
на позначення «водяної хребетної тварини з непостійною температурою
тіла, яка дихає жабрами і має плавці та шкіру, звичайно вкриту лускою»
[, VIII, c. ]. Назва риба належить до праслов’янського мовного фонду
(біл., рос. рыба, пол., чес., слц., вл., нл., ryba, болг. риба, схв. рṻба тощо).
На думку етимологів, назва, ймовірно, споріднена з давньонімецькими
ruppa, rupa «гусениця; минь»; можливе утворення внаслідок реконструкції
основи типу *rumba зі значенням чогось пістрявого, рябого, лускового [, V,
с. ]. В «Етимологічному словнику польської мови» () В. Борись, наслі-
дуючи погляди М. Фасмера, висловлює думку про ймовірність інновацій-
ної назви ryba, яка через табу замінила іншу давнішу назву (можливо, ту,
що відповідала лит. zuvis «ryba») [, с. ]. В українській мові вперше
слово риба згадується в привілеї молдавського воєводи Олександра львів-
ським купцям за  жовтня  р.: «а львовъянє што имуть поити до браи-
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лово, по рыбы, на краинєє мыто… тамъ имуть дати отъ гривну по полъв-
тора гроши» [, c. ].

Із погляду походження українська іхтіологічна лексика гетерогенна. Її
основу становлять спільнослов’янські назви, підтвердженням чому є пев-
ною мірою праця А. Будиловича «Первобытные словяне в их языке, быте
и понятиях по данным лексикальным», в якій автор зазначав, що старо-
давнім слов’янам було відомо багато назв риб: в’язь, лин, лящ, минь, окунь,
осетр, сом, щука, короп, карась, йорж, піскар, макрела, камбала тощо [,
c. –]. У книзі подано назви  видів риб із наведенням паралельних
форм у слов’янських мовах та їхнім ймовірним походженням. Більшість
із назв відомі майже в усіх слов’янських мовах, наприклад: укр. лящ, рос.
лещ, біл. лешч, пол. leszcz; укр. щука, рос. щука, біл. шчупак, болг. щуката,
пол. szczupak, чес. Štika, серб. штука; укр. окунь, рос. окунь, біл. акунь, чес.
okoun, пол. оkoń тощо. Ці назви здебільшого відрізняються лише фонети-
чними особливостями, але мають спільну семантику та етимологію. А. Бу-
дилович зазначав, що назва риби окунь Perca fluatilis L. є праслов’янською
(окунець, окунисько, окунчик). За даними Етимологічного словника україн-
ської мови ця назва представлена майже у всіх слов’янських мовах (рос.
окунь, біл. акунь [вокунь], чес. okoun, пол. оkoń, okuń, слн. оkun, схв. okun),
очевидно, утворена від oko «око»; це зумовлено тим, що при вийманні оку-
невих із великої глибини в них випинаються очі від тиску газу в плаваль-
ному міхурі [, , c. ]. Із великими розмірами очей пов’язує етимологію
назви також А. Брюкнер [, c. ]. Л. С. Берг припускав, що назва окунь
може мати фінське походження (фін. ahven) [, c. ].

На думку В. Т. Коломієць, назва плітка Rutilus rutilus L. є однією з найпо-
ширеніших у слов’янських мовах (рос. плотва, бр. плотка, пол. płoć, płocica,
чес. plotice, слц. płotica, вл. płoćica, схв. platika тощо). Етимологи пояснюють
походження назви від праслов’янського *plъt-, plot-, пов’язаного з plyti «пли-
сти» [, IV, c. ]. За А. Брюкнером, назва походить від лит. platus «широ-
кий, плоский» [. c. ]. Цієї думки дотримується й В. Махек [, c. ].
Значення «плоский» спричинило появу назв на позначення інших видів
риб, наприклад, так само можна пояснити етимологію діалектної назви плі-
тка на позначення риби язь, Leuciscus idus L. [, c. ].

Спільнослов’янською є назва риби лин Tinca tinca L. родини коропо-
вих. Автори Етимологічного словника української мови припускають
належність назви до індоєвропейського мовного фонду *(s)lei- «слизький,
липкий»; назва зумовлена тим, що поверхня тіла риби покрита товстим
шаром слизу [, III, c. ]. В. Махек висловлює думку про можливість утво-
рення назви від слова линяти [, c. ]. Цієї думки дотримується й Л. П. Cа-
банеєв [, c. ].

Крім спільнослов’янських чимало назв є власне українськими: бабець,
білизна, плоскирка, змійка тощо.
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Важливим джерелом формування та збагачення української іхтіологі-
чної лексики були запозичення з інших мов (фінської (камбала, кілька,
харіус), турецької (хамса, барабуля), грецької (атеринка, кефаль, пеламіда,
скумбрія), голандської (анчоус), німецької (форель) тощо). Значну роль
у запозиченні назв відіграла латинська мова, яка тривалий період була
панівною в науці, особливо після створення класифікації живої природи
К. Ліннея. «Латинська мова XVI ст. стала койне наукового світу, ввібравши
в себе римські, грецькі, іспанські, французькі, італійські та інші елементи»
[, c. ].

Спільною ознакою іхтіологічної лексики слов’янських мов є те, що вона
сформувалася на народній основі. Впадає в око те, що народні іхтіоніми
мають велику кількість паралельних назв, які здебільшого вживаються
в діалектах однієї мови або в декількох мовах. Наприклад, в українських діа-
лектах назва риби лящ має низку синонімічних назв: ліщь, пліщ, чабак, вер-
бак, дубовик, терновик, Микольник, козлик, листочок; бичок — пічкур, бобир,
кобилик, піскар, губань, кнут, мордач, головастік; окунь — вокунь, швець,
костриш, кострець,шингір, чіраз,матросик тощо. Найбільше синонімічних
назв спостерігаємо на позначення тих риб, які найпоширеніші на тій чи
іншій території та користуються найбільшою популярністю. Майже відсу-
тні народні назви тих представників іхтіофауни, які не водяться у водоймах
України. Існування паралелей у слов’янських мовах є наслідком міжетні-
чних та міжмовних контактів, які активно відбуваються споконвіків, спіль-
ними семантичними та словотворчими процесами творення назв.

Основою сучасної української іхтіологічної лексики були народні спіль-
нослов’янські назви риб. Багато народних іхтіонімів поповнили словнико-
вий склад української мови, значна їх кількість перейшла в наукову термі-
нологію, а частина залишилася в колі народних, здебільшого діалектних
назв.
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Ukrainian Ithyological Lexic
Iuliia Marega
e article considers the origin of Ukrainian ichthyonims. e old Slavic names of fishes
as a main source of Ukrainian ichthyological lexic are analized.
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Украинская ихтиологическая лексика в кругу славянских языков
Юлия Марега
Статья посвящена изучению современной украинской ихтиологической лексики,
её происхождения, исследованию особенностей ее формирования и связи с дру-
гими славянскими языками.
Ключевые слова: ихтионим, ихтиологическая лексика, народное название, парал-
лельные, названия, славянские языки.
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Україністика та україністичні освітянські центри
Чеської Республіки

В даній статті читачеві пропонується актуалізований матеріал про виникнення,
функціонування, досягнення та проблеми трьох україністичних освітянських цен-
трів як складової частини вищої освіти на теренах Чеської Республіки.
Ключові слова: україністика, україністичні освітянські центри ЧР, вища освіта.

Протягом збирання та попереднього опрацювання матеріалу в процесі
підготовки статті до ювілейного Збірника «Україністика: минуле, суча-
сне, майбутнє» мною планувалось зробити своєрідний «сухий», академі-
чний огляд історії створення, формування, існування, функціонування у про-
сторі та часі трьох існуючих на території Чеської Республіки науково-нав-
чальних україністичних центрів, тобто саме так, як сформульована назва.
Але події, котрі розгортались у світі навколо нас та в «академічному»
світі, змінили плани та почали вимагати іншого осмислення ситуації, що
скла(да)лася. Довелося концептуально відійти від попереднього задуму.
Отож, перш за все, говорячи про україністику, слід звернути увагу на
те, що сам термін україністика досить часто в різних джерелах викори-
стовується у вузькому та широкому тлумаченні, а крім того, його часто
вживають і як синонім до термінів українознавство та україніка: «Україно-
знaвство (часто: українiстика або україніка) — галузь гуманітарних знань,
орієнтована на вивчення економічної, політичної, соціальної, культурної,
історичної проблематики України, а також життя української діаспори за
кордоном». Вважалося, що до  року україністика розвивалася, пере-
важно, в дослідницьких центрах за межами СРСР, у різні часи, зокрема,
в Німеччині, Польщі, Канаді, США (див., напр., Вікіпедія, пор. думку одного
з українських мовознавців, авторки багаточисленних нарисів з питань
культури мови, Євгенії Чак, котра розрізнює терміни україніка й україні-
стика в такий спосіб: перший — це зібрання творів про Україну, а дру-
гий — це українська філологія, українське мовознавство і літературознав-
ство). В солідному академічному виданні «Українська мова. Енциклопедія»
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в однойменній статті В. Русанівський дефінує україністику лише як укра-
їнське мовознавство (можливо, автор це зробив свідомо, пишучи статтю
саме для зазначеного видання, див. детальніше , с. –, жирним шри-
фтом позначено джерело у Списку літератури — Г.М.). У науковій і науко-
во-популярній літературі знаходимо також наступне визначення «україні-
стика − це українська філологія, українське мовознавство і літературознав-
ство», котре свідчить про певне розширення семантики зазначеної дефі-
ніції, а тим самим розширюється об’єкт і поле діяльності вказаної галузі
науки. У книзі С. Черепанової «Філософія родознавства» з посиланням на
дослідження Я. Дашкевича подано перегляд усіх вищенаведених термінів.
Так, зокрема, на думку Я. Дашкевича, немає обґрунтованих причин змі-
нювати значення терміна україніка, який і надалі слід застосовувати для
визначення сукупності чужоземних відомостей і літератури про Україну,
українську націю, українські проблеми. Характеризуючи наступний тер-
мін українознавство (і похідне — «українознавець»), семантичне поле засто-
сування котрого нечітке, як вважав на період написання своєї роботи відо-
мий вчений і зазначав, що той, притаманний для додержавного існува-
ння української нації, не позбавлений дискримінаційного відтінку, хоча
й закріплений політизованою традицією, поступово відходить у минуле,
зберігаючи дотепер значення тимчасового паліативу (див. детальніше ,
с. ). Aле варто порівняти трактування аналізованої дефініції в Малій енци-
клопедії етнодержавознавства в статтях Українознавство та Українознав-
ство: точка зору (, с. –), написаних і опублікованих приблизно
в той самий період, а також матеріали, котрі вийшли друком десятьма
роками пізніше, де представлено позицію Науково-дослідного інституту
українознавства Міністерства освіти і науки України, яка зазначав профе-
сор П. Кононенко, автор «новосформованої концепції українознавства, як
цiлiсної системи виховання й освiти», стала «основою навчально-вихов-
них програм тисяч дитячих садків i шкiл, понад  вищих навчальних
закладiв України та багатьох центрiв країн зарубіжжя» (, с. ). Саме тому,
зокрема, в межах України говорити про термін українознавство як про
дефініцію, «не позбавлену дискримінаційного відтінку» та «тимчасовий
паліатив», мабуть, не доводиться⁈ Стосовно терміна україністика у остан-
нього цитованого автора зазначається, що за висновком науковців, тер-
мін україністика лише у науково-педагогічному розумінні (українська лін-
гвістика, плюс літературознавство, плюс фольклористика) виник на зламі
XIX–XX ст., коли за українською соборною нацією остаточно утвердився

 Українознавство — галузь народознавства (етнографії, етнології), об’єктом дослідження
якої є українська етнічна спільнота. Відповідником до У. у німців є Volkskunde, у шведів —
Folklivsforsking, Folkeminner, французів — Tradition populaires, у іспанців — Tradiciones popu-
lares. Пор. ще Українознавство: точка зору — синтетичне знання про матеріальне, суспіль-
но-політичне й духовно-культурне життя укр. народу з давніх-давен до наших днів.
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(частково також у міжнародному вжитку) етнонім «українці». Зазначений
термін був утворений за аналогією з термінами «германістика», «романі-
стика», «русистика» і набув значного поширення у -х роках XX ст. Саме
цей термін, на думку академіка Я. Дашкевича, охоплюючи комплекс із
частини гуманістичних, переважно філологічних дисциплін, виявляється
:::::::::::::::::::
найперспективнішим

::::
для

:::::::::::::
використання

::
в
:::::::::
науковій

:
і
:::::::::::::
повсякденній

::::
мові,

але межі застосування терміна, як вважав відомий львівський дослідник,
вимагають додаткового уточнення (див. детальніше ). Слід зазначити, що
наприкінці минулого сторіччя та початку теперішнього під тиском загаль-
ної тенденції сучасної науки до створення інтегративних програм, спря-
мованих на дослідження того чи іншого об’єкта посередництвом залуче-
ння та використання теоретичних і прикладних надбань суміжних і несу-
міжних галузей, термін україністика подекуди став уживатися й тоді, коли
йдеться про науки, які досліджують різні сфери духовного та матеріаль-
ного життя українського народу. В такому ракурсі він визначається як
:::::::::
сукупність

::::::::::
наукових

::::::::::
дисциплін

:::::::::::::
гуманітарного

:::
та

::::::::::::::
природничого

:::::::
циклів,

:::
які

:::::::::::
досліджують

:::::
різні

::::::::
аспекти

::
та

::::::::
складові

::::::::
України

::
й

::::::::::::
українського

::::::
народу

::
як

:::::::
їхнього

::::::::::
спільного

:::::::
об’єкта. Отож, береться до уваги доробок наук про

історію, мову, культуру, психологію, мистецтво, виховання, соціальні від-
носини, суспільний устрій, право, економіку, природу, екологію, етногенез
тощо, незважаючи на те, що кожна з вищезазначених наук має свій окре-
мий предмет вивчення, свої прийоми та методи дослідження, але водно-
час тим самим відбувається інтеграція різних конкретно-наукових методів
у методологію українознавства. В такий спосіб поступово починає формува-
тися новий погляд на взаємостосунки та підпорядкованість аналізованих
термінів, який передбачає, що «актуалізація терміна україністика може
і повинна здійснюватися в органічній єдності з концептуальним полем
терміна українознавство. Тільки рефлексія в українознавчій системі коор-
динат уможливлює належне усвідомлення змістового наповнення поня-
ття україністика, принципи та механізми її розвитку» (цит. за Вікіпедією).
Виходячи з вищезазначеного та враховуючи різноспрямоване та багато-
аспектне використання терміна україністика, можна припустити, що ця
дефініція у вузькому тлумаченні означає українське мовознавство, поде-
куди ширше — українську філологію (тобто, нe лише мовознавство, а й літе-
ратурознавство, включаючи і фольклористику), в широкому тлумаченні
слід врахувати те, що цей термін може служити для називання компле-
ксної дисципліни, предметом вивчення якої є глибинне, багатогранне, все-
бічне вивчення української етнічної спільноти, як материкової, так і діа-
спорної. Саме в такій інтерпретації україністика наближається за своїм змі-
стом з дефініцією українознавство, див. зокрема: «Українознавство є систе-
мою наукових інтегративних знань про Україну, свiтове українство як цілі-
сність, як геополітичну реальність», пор. також: «У XXІ ст. українознав-
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ство переросло межі дослідження суто національних проблем. Його опера-
тивне поле відтепер суттєво розширилося, охоплюючи і соціальні, і держа-
вотворчі процеси, і питання формування свідомості й моралі, освіти й вихо-
вання, політики й культури…

::::::::::::::
Українознавство

::
—

:::
це

:::::
наука

::::
про

::::::
людей,

:
і
::::
сама

::::
вона

:::::::::
твориться

::::::::
людьми» (див. детальніше , с. ). Беручи до уваги вищена-

ведене, автор даної статті вважає термін україністика найбільш придатним
для опису того, що є предметом розгляду в ній, і саме тому він був вибра-
ний для заголовка

Минуле — коли? Виникнення, становлення, утвердження

Відомо, що україністика в чеській культурі має глибокі, практично майже
двохсотрічні традиції, зародження котрих зумовлено, перш за все, реа-
кцією ряду видатних представників чеського народу на рух українців
за визнання своєї самобутності (напр., Ф. Палацький, П. Шафарик, К. Гавлі-
чек-Боровський та ін., див. детальніше , с. ). Не можемо обійти ува-
гою імена Ф. Ржегоржа, Ф. Главачека (варто згадати хоча б тісні та плі-
дні наукові зв’язки обох з І. Франком), видатних науковців й організато-
рів науки І. Пулюя, І. Горбачевського… Відомо, що початок минулого сто-
річчя в тодішній спільній країні чехів і словаків був позначений погли-
бленим науковим інтересом до вивчення української мови, пов’язаним
з приєднанням Підкарпатської Русі до Чехословаччини. Так, зокрема, за
сприяння президента Т. Г. Масарика у  р. був відкритий Слов’янський
інститут, одна з комісій якого мала за мету вивчення мови, культури
й економіки Словаччини та Підкарпатської Русі (до речі, співробітники
якого і зараз займаються, напр. вивченням говірок Східної Словаччини
та Західних областей України). Серед дійсних членів зазначеного інсти-
туту було чимало українців, які своєю працею на чеській землі внесли
::::::::
значний

:::::::
доробок

::
у

:::::::::
створення

:::::::
міцного

::::::::::
підґрунтя

:::::::::::
україністики

::
в

:::::::::
широкому

:::::::::
розумінні цього терміна. Саме завдяки підтримці уряду на чехословацькій
землі знайшли у – рр. притулок і могли довгостроково функціо-
нувати Український вільний університет, Український педагогічний інсти-
тут ім. Драгоманова, Подєбрадська господарська академія та ін. Навіть про-
стий перелік деяких імен свідчить про широкий спектр наукових інте-
ресів і наукової, педагогічної, організаційної діяльності, котру здійсню-
вали українці на початку та в середині минулого століття на теренах
Чехії, а пізніше в Німеччині. Це літературознавець, професор і ректор Висо-
кого Педагогічного Інституту ім. Драгоманова в Празі Л. Білецький; літе-
ратурознавець, мовознавець (зокрема, дослідник староукраїнських писем-
них пам’яток, а також автор концепції історії української мови), фоль-
клорист, поет, громадсько-політичний діяч, професор Карлового універ-
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ситету, заступник голови Українського історико-філологічного товариства
у Празі, один із засновників УВУ, його професор і кількаразовий ректор
О. Колесса; мовознавець (у співавторстві з Т. Гартнером написав одну з пер-
ших граматик української мови), літературознавець, педагог, визначний
громадсько-політичний, культурний і економічний діяч Буковини, декан
Українського Вільного Університету (далі лише — УВУ) С.Смаль-Стоць-
кий; учений-енциклопедист, літературознавець, релігієзнавець, культуро-
лог, філософ, лінгвіст, славіст, дослідник української та словʼянської літе-
ратур, історії культури, філософії, релігійної думки й словʼянської духов-
ності, професор Українського педагогічного інституту ім. М. Драгоманова
та УВУ Д.Чижевський; громадсько-політичний діяч, письменник, публі-
цист, історик, економіст, викладач церковного права та історії православ-
ної церкви в УВУ О.Лотоцький; музикознавець, лектор УВУ та викладач
історії музики Українського педагогічного інституту Ф.Стешко та ін. Не
можна обійти увагою і подальших особистостей, активна творча діяль-
ність яких закладала підвалини україністики та значною мірою впливала
на суспільне життя країни-реципієнта. Саме тому варто було б згадати
і видатного ученого-енциклопедиста, відомого громадсько-політичного
діяча, одного з лідерів українського національно-визвольного руху -ої
чверті  ст., пропагандиста ідей українства серед впливових кіл зарубі-
жного політичного та наукового світу, засновника Українського Соціоло-
гічного Інституту, першої української наукової інституції в еміграції, спе-
ціаліста в галузі історії, історіософії та історіографії, фундатора української
етнополітики, власне, етнополітології академіка М. Грушевського; заснов-
ника української географічної науки, академіка ВУАН, декана географі-
чного факультету УВУ, викладача Карлового університету та Вищого педа-
гогічного інституту ім. Драгоманова С. Рудницького; громадського і полі-
тичного діяча, правника, соціолога, професора державного права УВУ та
Української господарської академії в Подєбрадах В. Старосольського; полі-
тичного діяча, професора, доктора права, автора посібників з родинного та
приватного права, спеціаліста з міжнародного та цивільного права, одного
із засновників УВУ, декана факультету права і політичних наук, а пізніше —
ректора зазначеного університету С. Дністрянського; соціолога, публіциста,
політичного діяча, провідного європейського фахівця з теорії нації та націо-
нальних відносин, засновника нового напрямку наукових досліджень —
націонології, професора Української господарської академії в Подєбрадах
О. Бочковського; одного з фундаторів Українського інституту громадян-
ства (Українського соціологічного інституту) та першого українського зао-
чного вищого освітнього закладу, заснованого при вищезгаданому інсти-
туті у Празі — Українського Робітничого Університету, політичного та гро-
мадського діяча, життєвий шлях і політична діяльність якого поки що зали-
шаються маловідомими, а також вченого, публіциста, поета, літературна
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й наукова спадщина котрого є маловивченою, М.Шаповала; мовознавця,
літературознавця, фольклориста, мистецтвознавця, історика, педагога, гро-
мадського діяча, доктора філологічних наук, професора Братіславського та
Карлового (Прага) університетів, автора ряду шкільних підручників з укра-
їнської мови, укладача картотеки Словника закарпатських говірок (збері-
гається в Інституті чеської мови, Прага) І. Панькевича, етнолога й архео-
лога, професора УВУ в Празі та Мюнхені, дійсного члена Словацького Нау-
кового Товариства та Чеської АНВ.Щербаківського; правника, державного
та громадського діяча, спеціаліста з історії українського права та цивіль-
ного права, доцента, професора, завідувача кафедри, зрештою — ректора
УВУ та водночас професора Української господарської академії в Подєбра-
дах А. Яковлева.

Минуле – коли? Підґрунтя, зародки, корені: Мені тільки хочеться,
скільки можна побільше здобути, щоб з мого перебування тут,
на чужині, залишився якийсь корисний слід для рідного краю…

(Дмитро Дорошенко)

Цей гідний хвали та слави список можна було б продовжити, але й його
достатньо для того, щоб, не заглиблюючись до історії, не аналізуючи
причини еміграції чи тимчасового перебування вищезазначених осіб на
території тодішньої Чехословаччини, зробити кілька висновків і припу-
щень: це були

:::::::
яскраві,

::::::::::
різнобічно

:::::::::::
талановиті,

:::::::::::
найвищого

::::::::::::
професійного

::
та

::::::::::::::::::
енциклопедичного

:::::
рівня

:::::::::::
особистості, котрі намагалися в абсолютно

нових для них умовах
:::::::::::
максимально

::::::::::::
реалізувати

::::
свої

::::::
сили,

::::::::::
здібності,

::::
свій

:::::::::
духовний,

::::::::::
науковий,

::::::::
творчий,

:::::::::::::::
організаційний

:::::::::
потенціал

:::
на

:::::::
користь

::::::::
держави,

:::::
котра

:::
їх

:::::::::
прийняла; їхнє служіння високій науці, їхня діяльність,

спрямована на створення та функціонування навчальних закладів, закла-
дання нових напрямків наукових досліджень, виховання й освіту моло-
дого покоління є

::::::::::
свідченням

::::::::
високого

:::::
рівня

::::::::::
свідомості,

::::::::::
моральних

:::::::
якостей

:::::::::
тогочасної

:::::::::::
української

:::::
еліти, котра отримала позитивну суспільну оцінку

та знайшла визнання не лише в академічних колах, а й ширше — у зна-
чної частини тодішньої чехословацької спільноти; ці люди зуміли зафі-
ксувати, дослідити, проаналізувати, створити оригінальні концепції або
солідне підґрунтя для них, написати та опублікувати те, що неможливо
було здійснити в тодішній материковій Україні, тим самим

::::::::
зберігши

:::::::
частину

:::::::::::::
національної

:::::::
пам’яті

:::::::::::::
українського

:::::::
народу та ставши, в свою

чергу, своєрідним і гідним предметом окремих українознавчих дослі-
джень. Саме завдяки їм можна говорити про «живильний матеріал» для
того, щоб Україна являла собою інтерес для зародження першого з існу-
ючих за сучасної доби україністичного освітянського центру в Празі. Вва-
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жається, що паростками празької україністики можна вважати – рр.
минулого століття, академічна/освітянська україністика зародилася ще
перед Другою світовою війною, але остаточно сформувалася вже в пʼят-
десяті роки. Повоєнний період її існування пов’язаний із відомими іме-
нами: І. Зілинський, І. Панькевич, М. Затовканюк, К. Ґеник-Березовський,
В. Жідліцький, З. Березовська, А. Куримський, Я. Моравець. Як зазначила
колишній керівник празької україністики В. Лендєлова, на початку -х
років минулого століття була створена нова програма підготовки україні-
стів і протягом останнього часу її реалізація в Карловому університеті здій-
снювалася В. Лендєловою, Т. Хланьовою, М. Пржігодою, окремі курси − істо-
риком Б. Зілинським і випускницею брненської україністики, сформова-
ним відомим перекладачем художньої літератури Р. Кіндлеровою (деталь-
ніше див. про функціонування празької україністики: –, ). Новий
виток зацікавленості світової спільноти, наукової громадськості й уваги
державної та політичної еліти до України, її народу і культури (в широ-
кому розумінні) був обумовлений набуттям незалежності країни, що потя-
гло за собою зміни геополітичного характеру, а відтак відкривало простір
для прямих міждержавних стосунків і вимагало наявність фахівців-украї-
ністів. Саме тому далекозорість керівників Міністерства освіти ЧР помно-
жена на підтримку та зусилля представників тодішньої адміністрації Філо-
софського факультету (заступник декана проф. С. Жажа та завідувач кафе-
дри російської мови, у надрах якої україністика спочатку перебувала, доц.
А. Бранднер), а в подальшому завідувача новоутвореного Інституту славі-
стики проф. І. Поспішіла сприяла відкриттю та становленню у Брно дру-
гого «за віком» майбутнього науково-навчального центру україністики
( р.) Виникнення третього аналогічного центру в Оломоуці було
зумовлено, на думку автора статті, перш за все, на розділ від попередніх
інституцій, збільшеним інтересом до України як перспективного та вигі-
дного партнера комерційних структур, народного господарства ЧР, тобто
уже не суто політичних міркувань, а економічних чинників (з врахуванням
територіальної близькості, спорідненості мов, в багатьох випадках наяв-
ність близьких чи неблизьких родичів, опосередкованих зв’язків з ними,
певною мірою — спільне недалеке минуле), а крім того, і певної зміни
у настроях мас-медіа, котрі, як добре всім відомо, не завжди об’єктивно та

 Детально про «зародки», яким не пощастило з різних причин розвинутися, вдалу нову
спробу та перші кроки зазначеного центру україністичних студій див. – у Списку літе-
ратури.

 Автор статті щиро вдячний за фактичні матеріали, котрі були люб’язно надані празькими
й оломоуцькими колегами: Т. Хланьовою та У. Холодовою, але, на превеликий жаль, через
обмеження друкованої площі не могли бути використані повністю (див. , , див. ще
попередні статті автора, –). Однак, слід підкреслити, що вони свідчать про значну акти-
візацію діяльності обох зазначених україністичних освітянських центрів.
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чесно подають матеріал, подекуди викривлюючи окремі факти, формують
і певне ставлення суспільства, а тим самим «викривлюють» і громадську
думку. Отож, характеризуючи Минуле чеських освітянських центрів, слід
зазначити, що у них усіх було спільне підґрунтя, спільні витоки, спільне
коріння, котре почало перетворюватися і формуватися у крону під впливом
з часом неоднакових умов і причин, але поступово і в «пологових» муках
проходило стадії виникнення, становлення, утвердження, а саме закла-
дання, утворення свого роду «нульового циклу», підвалин україністики,
тобто розробку та створення навчальних програм, формування бібліотеки
нової спеціалізації, пошуки та накопичення матеріалу для викладання
нових курсів, створення посібників і підручників з наступною публікацією
їх, підписання міжвузівських угод про наміри та подальшу співпрацю,
а таким чином, створення науково-методичної бази україністики та фор-
мування системи студентського обміну (у кожної із названих інституцій
існує по кілька договорів, які активно реалізуються на паритетних засадах
з українськими вишами). Саме тому можна стверджувати, що на початку
 ст. на карті ЧР існувало три солідні україністичні освітянські інститу-
ції, котрі активно здійснювали підготовку висококваліфікованих фахівців-

-україністів, відсутність яких гостро відчувалася, перш за все, в перекла-
дацькій сфері, в державі, котра піклувалася та підтримувала матеріально
(посередництвом кількаразових грантів) кожного з них, здійснюючи запро-
шення закордонних викладачів, систематично надаючи стипендії студен-
там для проходження практики в Україні, забезпечуючи технічно), вияв-
ляючи в такий спосіб значно більший інтерес до їхнього становлення та
утвердження, ніж сама Україна.

Теперішнє — що і як? Модифікація, трансформація, утвердження

Об’єднуючим началом у всіх аналізованих центрів є ґрунтовна підготовка
фахівців-україністів, котрі вже зараз певним чином впливають на формува-
ння образу України в чеському суспільстві або ж з часом, у недалекому май-
бутньому могли б відігра(вa)ти провідну роль у створенні та поглибленні
стосунків між Україною та ЧР. Яскравими прикладами тому вже є випу-
скники зазначених україністичних центрів, які являють собою важливий
і досить впливовий прошарок інтелігенції чеської держави, працюючи реда-
кторами часописів, викладачами університетів і гімназій, перекладачами
художньої літератури та юридичних документів, співробітниками різних
наукових інституцій, асистентами та консультантами у міжнародних фір-
мах, а тим самим формуючи, створюючи імідж держави Україна.

Якщо визначати найважливіші моменти цього періоду трьох україністи-
чних освітянських центрів ЧР, то вони, мабуть, можуть бути позначені сло-
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вами у підзаголовку. Модифікація, трансформація й утвердження, саме
такі процеси, в загальних рисах, прослідковуються як спільні для остан-
ніх – років. Зумовлені вони були, перш за все, вимогами життя, зміною
економічних орієнтирів, намаганням підпорядкувати навчальний процес
вимогам стрімких змін, які відбувались у суспільстві та висували критерії,
до яких слід було прислухатися та «пристосуватися», переосмислити завда-
ння «чистої» науки, щоб забезпечити своїм випускникам конкурентоспро-
можність на ринку праці та вибороти право самому колективу україністів
на подальше існування.

Підводячи своєрідний підсумок зробленого брненською україністикою
за останні п’ять років, слід зазначити, що протягом них відбулися успі-
шні захисти різнотематичних дисертаційних робіт M. Трчкової, П. Каліни,
І. Кушніренко/Якімовської, О. Чмелікової/Газдошової, М. Шевечкової, Ї. Мі-
халікової, наближається захист ДР О. Литвинюк), що свідчить про висо-
кий рівень наших аспірантів, в більшості своїй і наших вихованців, ста-
більний ріст і підвищення кваліфікації викладачів відділення та значний
крок в реалізації запланованого в минулому, адже нами планувалось зосе-
редити увагу на трьох основних напрямках роботи та спрямувати майбу-
тню діяльність викладачів відділення на:

) вирішення навчально-методичних питань, тобто розробку та час-
ткову апробацію нових курсів, що в майбутньому дозволить успішно здій-
снити акредитацію спеціалізації під новою робочою назвою Ukrajinská stu-
dia, котра передбачає підготовку як бакалаврів, так у майбутньому і магі-
стрів, які завдяки достатній мовній підготовці та отриманню відомостей
з історії, культури, політики, економіки, окремих галузей юриспруденції
будуть мати більше можливостей на працевлаштування в державних уста-
новах (напр., дипломатична сфера, культурні та торгові представництва
ЧР за кордоном), комерційній сфері (аналітики та консультанти вітчизня-
них і закордонних комерційних суб’єктів, туризм), а також в різних гумані-
тарних, неприбуткових установах та організаціях. Потенціал наших вихо-
ванців, більшість з яких мають освіту за двома спеціалізаціями, намагає-
мось максимально використовувати у педагогічному процесі. Так, зокрема,
протягом останніх років нашими колишніми випускниками були підготов-
лені та прочитані окремі лекції, а також курси не лише для україністів, але
і для студентів інших спеціалізацій Інституту славістики (напр., курси Ukra-
jinský film, Hudba východních Slovanů, Materiální kultura východních Slova-
nů, Duchovní kultura východních Slovanů, Ukrajinistika a její areálový kontext,
Ukrajinský jazyk pro začátečníky та Ukrajinský jazyk pro mírně pokročilé реа-
лізовували О. Литвинюк, О. Газдошова, П. Каліна, М. Шевечкова). У зазна-
ченому процесі брали та беруть участь, крім вищезгаданих М. Трчковa,
Р. Кіндлеровa, Л. Ржегоржікова (Бенешева), А. Зіглер (Kulturní a politické
dějiny Ruska a Ukrajiny, Klíčové události moderních dějin Ukrajiny, Domácí
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a zahraniční politika současné Ukrajiny, Politický a socioekonomický vývoj
Ukrajiny od roku ), Ї. Швец (Ukrajinské národní hnutí (do konce . let
. století), К. Кузнєцова (Ukrajinská pohádka) та ін. Тим самим викладачі
нашого відділення сприяють розширенню знань про Україну та в кінце-
вому рахунку — удосконаленню підготовки випускників інших спеціаль-
ностей Інституту славістики, а цей процес відбувається і у зворотному
напрямку (див., напр., останню публікацію проф. Д. Кшіцової, ). За суча-
сної доби молода генерація викладачів й аспірантів-україністів (зокрема,
О. Газдошова, О. Литвинюк, К. Кузнєцова, І. Шистєров) докладає значних
зусиль на якнайширше використання створеної ними е-леарнінгової під-
тримки деяких курсів (це стосується, перш за все, розмовної практики, пра-
вопису, фонетики, реалій, української мови для початківців і просунутих,
посібника граматичних вправ). Е-леарнінгові курси допомагають студен-
там у самостійній роботі, уможливлюючи ефективніше засвоювати нову
лексику, виконуючи різні вправи, у тому числі аудіо-, відео вправи та тести,
а тому в подальших планах відділення фігурують збірники вправ з нор-
мативних і вибіркових курсів, підготовка е-леарнінгових курсів з істори-
чної граматики, морфології, української казки, крім того, випуск третьої
частини практичного курсу української мови для старшокурсників, який
можна буде використовувати і для розмовної практики.

Творча активність викладачів, аспірантів та випускників відділення
реалізувалась у створенні нових посібників і підручників та двох анто-
логій сучасних українських оповідань «Expres Ukrajina» () й «Ukra-
jina, davaj, Ukrajina!» (). Перша з них була ініційована та редагована
досвідченою перекладачкою, полум’яною пропагандисткою української
літератури та культури на теренах Чеської Республіки Р. Кіндлеровою,
а укладачем й організатором перекладацького колективу другої, до складу
якого увійшли викладачі та випускники різних україністичних центрів ЧР,
є Л. Ржегоржікова (Бенешева), сучасний Директор Чеського культурного
центру — обидві випускниці брненської україністики (). Навчально-ме-
тодичний напрямок діяльності брненських україністів знайшов також від-
творення у підготовленому міжнародним колективом (проф. А. Загнітко
з Донецького університету та доц. Г. Миронова) підручнику із синтаксису
української мови, що виконувався у рамках гранту Міністерства освіти ЧР,
а його нагальна потреба відчувалася протягом багатьох років (). Варто
зазначити, що підручник включає в себе не лише найсучасніший теорети-
чний матеріал, але в ньому після кожного теоретичного блоку подаються
вправи на закріплення попередньо викладеного теоретичного матеріалу,
а наприкінці підручника представлені схеми та зразки аналізу всіх син-
таксичних одиниць. Для полегшення роботи з теоретичним матеріалом
автори також пропонують студентам Українсько-чеський словник лінгві-
стичних термінів, список літератури, розчленований на підручники та посі-
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бники, монографії, статті, збірники вправ і тестових завдань, довідники
та словники. Унаочнення практично всього теоретичного матеріалу здій-
снено у  таблицях, у підручнику також подано питання до іспиту та
зразки варіантів тестових завдань, що значною мірою допомагає студен-
тові-іноземцю самостійно проконтролювати свій рівень знань і звернути
увагу на найважливі проблеми зазначеного курсу. Другим спільним міжу-
ніверситетським проектом за цей період була публікація професора Львів-
ського національного університету М. Гнатюка Історія української літера-
турної критики (ХІХ – початок ХХ ст.), здійснена у Брно після прочитання
ним курсу для студентів (Львів–Брно, ).

) комплекс питань, який безпосередньо пов’язаний з першим і сто-
сується формування поглибленої фахової компетенції наших майбутніх
випускників, намагаємось вирішити завдяки багаторічному власному
досвіду перекладацької діяльності, реалізації цілісного лекційно-практич-
ного та теоретичного циклу підготовки майбутніх судових перекладачів
(Г. Миронова, І. Міхалікова, О. Газдошова), створеного першого в історії
лексикографії як України, так і Чехії Чесько-українського юридичного слов-
ника (), який завоював  місце на Міжнародному конкурсі словників
у  р. і був позитивно оцінений науковою громадськістю як у ЧР, так
і в Україні, що, зрештою сприятливо позначилося і на процесі організа-
ції та проведенні спільно з Палатою перекладачів ЧР кількох семінарів
для судових перекладачів (двічі в Брно та тричі в Празі). Можна ствер-
джувати, що брненська україністика сформувала колектив «реномованих»
судових перекладачів-україністів, дефіцит яких гостро відчувався не лише
в Брно, а й в усій Чеській Республіці. Варто також зазначити, що отрима-
ння минулорічного гранту Міністерства освіти, молоді та спорту ЧР дозво-
лило створити посібник Příručka pro kurz Ekonomická, politická a právnická
terminologie ukrajinštiny, розрахований на один з чотирьох семестрів одно-
йменного курсу різнобічної підготовки майбутніх перекладачів (). Варто
також підкреслити, що багаторічне опрацювання складного матеріалу,
який був зафіксований у вищевказаному словнику, стало предметом дослі-
дження двох дисертаційних робіт: Компаративне дослідження юридичної
термінології української та чеської мов (розвиток і сучасний стан терміно-
систем і термінознавства, проблеми перекладу, О. Газдошова), а також Діє-
слова та дієслівні утворення як джерело формування юридичної термінології
(О. Литвинюк).

 Див., напр., окремі публікації авторок: ГАЗДОШОВА, Оксана. Первый чешско-украинский
юридический словарь. Comaparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communica-
tion, Poznań: Adam Mickiewicz University, , č. , s. –; Inovace výuky ukrajinštiny na FF
MU: nový předmět Ukrajinská terminologie. Opera Slavica, Brno: Ústav slavistiky FF MU, , roč.
, č. , s. –; Граматичні помилки, стилістичні і термінологічні огріхи при перекладі право-
вих текстів. In: Ucrainica IV. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury Sborník
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Зазначений другий напрямок був нами в минулому названий як лекси-
кографічний, бо передбачалось, що Чесько-український юридичний слов-
ник покладе початок створення своєрідного лексикографічного центру,
і це наш колектив підтвердив випуском ілюстрованого словничка 
ukrajinských slovíček, виданого для популяризації як України, так і спеціалі-
зації, та розрахованого, в першу чергу, на туристів й усіх бажаючих бодай
мінімально ознайомитися з реаліями та культурою України (). У подаль-
ших планах відділення — створення Українсько-чеського юридичного слов-
ника із залученням українських фахівців.

) третій напрямок умовно був визначений етнолінгвістичним
(ширше етнологічним, культурологічним, наукові парадигми зазначе-
них галузей певною мірою пересікаються і доповнюють одна одну) успі-
шно почав свою реалізацію захистом дисертаційної роботи М. Шевечкової
Jazykový obraz dítěte u Slovanů (aspekt etnolingvistický a translatologický) зістав-
ного характеру, де на обрядовому, фольклорному та фразеологічному мате-
ріалі проілюстровано спільність і своєрідність кожної культурної тради-
ції, а також сформульовано певні рекомендації для перекладачів дитячого
фольклору взагалі та фразеології зокрема. Подальший розвиток вказаного
напрямку вбачаємо, перш за все, у написанні бакалаврських і магістер-
ських дипломних робіт з етнолінгвістичною та лінгвокультурологічною
проблематикою, керівниками яких, в першу чергу, виступають сформовані
спеціалісти цієї галузі П. Каліна, О. Литвинюк та М. Шевечкова, публікації
яких є переконливим свідченням.

vědeckých článků z V. Olomouckého sympozia ukrajinistů střední a východní Evropy, konané .–.
srpna . Olomouc: UP v Olomouci, , s. –; Zpráva o přínosném III. česko-ukrajinském
terminologickém semináři. Soudní tlumočník, Praha: Komora soudních tlumočníků ČR, , roč. ,
č. , s. ; GAZDOŠOVÁ, Oxana, ZIEGLER, Aleš, KALINA, Petr, LYTVYNYUK, Olga, MICHÁLIKOVÁ,
Jitka a Halyna MYRONOVA. Традиційне та нове у фаховій підготовці україністів на ФФ МУ.
In: Проблеми сучасної освіти і культури в контексті європейських вимог. Матеріали Міжна-
родної конференції молодих учених. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний уні-
верситет ім. Івана Франка, , s. –; GAZDOŠOVÁ, Oxana a Halyna MYRONOVA. II. čes-
ko-ukrajinský terminologický seminář. Soudní tlumočník, Praha: Komora soudních tlumočníků Čes-
ké republiky, , roč. , č. , s. . LYTVYNYUK, Olga. Роль дієслова та дієслівних утво-
рень в українській і чеській юридичній термінології. In: Slavica iuvenum. XVI. mezinárodní
vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava,  [Прийнято
до друку]; Сравнительный анализ чешских и украинских глагольных приставок. In: Slavica
iuvenum. XV. mezinárodní vědecká konference. Ostrava: OU, FF, Ostrava, , s. –; Про-
блема перекладу українських префіксальних дієслів на чеську мову. In: Ukrajinistika: minulost,
přítomnost, budoucnost II., Brno , c. –.

 Див., напр., вибірково: KALINA, Petr. Vasyl Barvinskyj, ukrajinský žák Vítězslava Nováka. Opus
musicum, Opus musicum o. p. s., , roč. , č. , s. –; KALINA, Petr, ŠALPLACHTOVÁ
Zuzana. Hudební aktivity Ukrajinců v meziválečném Brně. Musicologica Brunensia, Brno: MU, ,
roč. , č. , s. –; KALINA, Petr. Pražské působení ukrajinského muzikologa Fedora Steška. Musi-
cologica Brunensia, Brno: MU, , roč. , č. , s. –. LYTVYNYUK, Olga. Etnopolitický rozměr
utváření ukrajinského státu III. Mezinárodní kontakty Ukrajiny. In: Klíčové problémy slovanských are-
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Варта уваги також визначна цьогорічна спільна акція студентів брнен-
ської та празької україністики, підготовка до якої тривала цілий семестр
і реалізувалась в липні-серпні під назвою Місяць авторського читання, де
почесним гостем була Україна. Викладачами-україністами на прохання
організаторів зазначеної міжнародної акції було розроблено спеціальний
курс, відібрано здібних студентів, яких протягом семінарів навчали май-
стерності різних типів перекладу. Самі студенти відчули смак справжнього
задоволення від усвідомлення того, що уміють і можуть перекладати, а такі
враження є добрим стимулом для бажання сумлінно вчитися та бачити
реальні результати своєї праці. У Брно на відкритті середньоєвропейського
літературного фестивалю почесними гостями були віце-прем’єр і міністр
культури України В’ячеслав Кириленко, міністр культури Чеської Респу-
бліки Даніел Герман, мер міста Брно Петр Вокржал, Надзвичайний і Пов-
новажний Посол України в ЧР Борис Зайчук, якому слід висловити щиру
подяку за підтримку україністики.

Редакційне обмеження на розмір статті не дозволяє перерахувати
всього, що було зроблено протягом «звітних»  років, але хоча б кількома
словами слід накреслити і такі напрямки діяльності україністів як ціле-
спрямована, з врахуванням майбутніх потреб спеціалізації, ґрунтовна під-
готовка майбутніх аспірантів, зрештою, теперішніх наших колег, тобто
поповнення й обновлення педагогічного колективу; щорічний студент-
ський обмін з Київським національним ун-том імені Тараса Шевченка
та Львівським національним ун-том імені Івана Франка (варто зауважити,
що вже протягом кількох років у зв’язку із курсами української мови для
студентів інших спеціальностей Інституту славістики, у них спостерігає-
ться стійкий інтерес до України та намагання власними очима подиви-
тися на цю «екзотичну» державу, котру ще багато хто в Чехії не відділяє
від Росії (координацію між спеціалізаціями та університетами здійснює
О. Литвинюк); реалізація короткодобових обмінних відряджень викладачів

álů, Brno , s. –; LYTVYNYUK, Olga. Ukrajinské vysoké školy v Československu . poloviny
. století. In: Nosné tradice české slavistiky, Brno, , s. –. ŠEVEČKOVÁ, Monika. Obřady
přijetí dítěte do rodiny a společenství u východních a západních Slovanů. In: Slované mezi tradicí
a modernitou. Červený Kostelec / Praha: Pavel Mervart, . s. –; Ptačí motivy ve slovesné
tvorbě a lidových představách východních Slovanů (vybrané příklady). In: Slavica iuvenum XV. Ostra-
va: OU v Ostravě, , s. –; Narození dítěte v lidové kultuře východních Slovanů. In: Slavica
iuvenum XIV. Ostrava: OU v Ostravě, , s. –; Problematické momenty při překladu dětské-
ho folkloru (na materiálu ruských říkadel). In: Slavica iuvenum XIII. Ostrava: OU v Ostravě, ,
s. –; Ukrajinské a české frazeologické jednotky v dětském folkloru. In: Збірник наук. праць do
-річчя Кафедри слов. філології КНУ імені Тараса Шевченка. Київ, ; Teoretické a praktické
problémy překladu folklorních pohádek pro předškolní děti (na materiálu českého a ukrajinského ja-
zyka). In: Вісник Львівського університету, Серія філологічна, вип. , ч. . Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, , s. –; Vztah Slovanů k narození dítěte z pohledu překladatele (na mate-
riálu ukrajinských a českých frazeologismů). In: Slavica iuvenum IX. Ostrava: OU v Ostravě, ,
s. –.
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і студентів по лінії Міністерства освіти; традиційне проведення зустрічей-
-знайомств першокурсників зі старшокурсниками, на яких останні діляться
своїми враженнями від перебування на навчально-ознайомчій практиці
в Україні (Київ, Львів, Карпати, Чернівці, раніше був і Крим…); щорічна
активна участь у Днях культури України в ЧР; організація українського
традиційного вечора (цього року також ювілейного -го, на якому вирі-
шено показати деякі фрагменти наших попередніх вечорів); проведення
розважально-освітніх акцій, присвячених ювілейним датам відомих укра-
їнських письменників, поетів, діячів культури та зустрічей із відомими
українськими діячами культури; запрошення практично кожного семе-
стру для читання курсів лекцій закордонних фахівців, нашими гостями за
останній час були викладачі з Польщі (А. Ursulenko, A. Matusiak, K. Glinia-
nowicz, Ju. Rysicz) та України (Н. Артикуца, М. Гнатюк, М. Наєнко, Л. Белей,
Н. Бернадська); рецензування друкованої продукції колег-україністів, опо-
нування дисертаційних праць, різноманітна перекладацька та консульта-
ційна діяльність, обмін літературою, запрошення й участь у конференціях
і симпозіумах та ряд інших.

Майбутнє — що далі? Вижива́ти — вижива́тися — ви́живити

А тепер найскладніше та найболючіше питання, воно в підзаголовку…
Отож, на початку статті я писала про зміну плану її.
Вона/стаття «перебувала» під впливом подій, які відбувалися з празь-

кою україністикою (і ми, україністи в Брно, були опосередковано «втягнуті»
в них протягом зими та весни поточного року), а пізніше статей про ситуа-
цію з німецькою, точніше україністикою Ґрайфсвальдського університету
(відомого як освітній заклад з  століття), де мені та моїм колегам, які нео-
дноразово були активними та пасивними учасниками Літньої школи Укра-
їнікум, ще кілька років тому перебуваючи в ньому і розмовляючи з проф.
В. Мокієнком, тодішнім шефом україністики, здавалося, що Грайфсвальд
просто створений для плідної наукової та навчальної діяльності та є зраз-
ком тихого комфортного університетського містечка, де україністика себе
почуває стабільно та впевнено.

Назви окремих статей не викликали оптимізму: ПЕЛЕНСЬКА, Оксана:
Україністика в Чехії під загрозою, Скорочення в німецькій освіті: україністика
під загрозою закриття, ДЄНЄЖНА, Емілія : Україністика зникає з наукового
ландшафту Німеччини та ін… аналогічні, одна песимістичніша, ніж друга.

Скорочення пов’язані, як пояснювалось в офіційній версії, з фінансовими
проблемами…

На закликБогдана Райчинця, голови відомої в Чехії громадської органі-
зації «Українська ініціатива», підтримати україністику в Карловому універ-
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ситеті відгукнулися Світовий конгрес українців, Посольство України в Чехії,
Українська суботня школа в Празі, низка українських громадських орга-
нізацій, колеги з інших україністичних центрів. Чеські україністи вважа-
ють, що без державної підтримки не обійтись. Протягом  років, на пре-
великий жаль, Україна не спромоглася випрацювати чіткої Програми, за
якою б відбувалася співпраця та підтримка україністичних центрів за кор-
доном. Паліотивні рішення приймають, якщо вистачає сміливості на місті,
співробітники Посольства чи Консульства (спрацьовуючи інколи, як «поже-
жники»), але це не вирішує проблем, котрі накопичилися за ці роки. Невже
досі керівництво державою не усвідомлює, що «Від того,що роблять украї-
ністи, залежить, як сприймає Україну чеська громадськість», — говорить
Тереза Хланьова, сучасний керівник празької україністики ().

Ще не встигли вщухнути та вирішитися проблеми з Прагою, як
в іншому місці Європи постало питання екзистенції україністики. Бур-
хливо обговорювалось спочатку питання (нe)проведення в Грайфсвальд-
ському університеті -ї ювілейної Літньої академії, а потім риторичне
питання «To be or not to be » нависло над усією україністикою… Як свід-
чать матеріали мас-медіа, так само, як і в Празі, протягом кількох місяців
викладачі, студенти і науковці не лише з Грайфсвальда, а з усієї Німеччини
та низки інших країн, домагалися збереження україністики. Під відповід-
ною петицією було зібрано тисячі підписів. Варто зазначити, що в цьому
випадку Посольство України дієво відреагувало, звернувшись до відповід-
ного Міністерства Німеччини, яке виділило гроші на проведення цього-
річного міжнародного заходу. Але в офіційному повідомленні для преси
з’явилась інформація, що діяльність «кафедри української і балтійських
мов передбачається зупинити до  р.», яке, правда, в обізнаних колах
назвали брехнею.

«Якщо не в інтересах науки, то хоча б політики», — вважає доцент
Віра Маковська, працівник німецької україністики. Цю думку підтримує
і Микола Голомша, екс-перший заступник генпрокурора (); заслуже-
ний юрист України, говорячи, що «… тут не варто закриватися іншими
проблемами, якими б вкрай важкими вони не були. Існування осередку
української духовності в будь-якій частині світу, а тим паче в серці Європи,
має підтримуватись першими особами держави. Це — якщо хочете питання
національної безпеки першого порядку. Якщо, звичайно, ми орієнтуємося
на поважне місце соборної Майданної України в глобалізованому світі» ().

І насамкінець… Спробувала оцінити з різних точок зору і позицій укра-
їністику та україністів, нас з Вами, шановні колеги:

) Погляд зсередини — це щоденна праця, намагання, стремління,
котрі приносять помітні результати та задоволення від зробленого тобою,
коли в своїх учнях бачиш сформованих україністів, коли усвідомлюєш
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і радієш з того, що виросла зміна, впевнена в своїх силах, що україністика
буде жити,

) Погляд збоку — це порівняння з «сусідами», це стимул для система-
тичної роботи на майбутнє, це вчити, вчитися та обмінюватися досвідом,
відбирати найліпше і найліпших, передавати їм свої знання та прислуха-
тися до них, об’єднувати свої зусилля заради україністики,

) Погляд зверху вниз — «малі мови», «недержавний» народ, неефе-
ктивно фінансово, підпорядкованість політичним впливам і коливанням
державного маятника, превалювання «короткозорості» над «далекозорі-
стю» чи навпаки,

) Погляд знизу нагору — зруйнувати простіше, ніж збудувати, украї-
ністиці потрібна допомога державних інституцій, потрібна увага перших
осіб держави до тих центрів, які практично самотужки намагаються про-
тягом багатьох років працювати, виховувати, створювати, будувати мости
порозуміння, сприйняття, сприймання, працювати як перевізники з берега
непорозуміння на берег толерантності та доброзичливості, критичної, але
об’єктивної оцінки та всебічного осмислення. Нульовий цикл має заклада-
тися не лише в ЧР і ЧР, але й в Україні та Україною. Адже з нічого нічого
не зробиш!

Повертаючись до теми виживання…

Яке є Життя чи (не)життя/виживання україністики в ЧР? В Європі?

Зрештою МЗС Німеччини виділило гроші на підтримку вивчення укра-
їнської мови та культури в університеті, а науковці-педагоги полегшено
зітхнули. Коментуючи рішення про виділення коштів на вивчення україн-
ської мови й культури, міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайн-
маєр наголосив, що Німеччина, у тому числі і з огляду на кризи у сусідніх
країнах, як ніколи потребує ґрунтовних знань про Україну. Це Визнання
для україністики, написано в газеті (), я б додала: Це визнання україні-
стики, визнання всіх тих, хто пов’язав свою долю з Україною та її культурою,
хто кожного дня своєю працею доводить вірність їй, хто обертає в свою віру
інших, хто утверджує позитивний імідж України, незважаючи на те, що про
нього мало, на жаль, дбає той, хто б мав би це робити в першу чергу… Але,
на жаль, слід констатувати, що далеко Не всі керуються принципом: «Від-
давати щось — приносить значно більше задоволення, аніж споживати
самому…» І, зрештою, майже гра словами…

Тлумачний Словник української мови фіксує лексеми виживати, вижи-
ватися, виживити в такий спосіб: вижива́ти— )залишитися живим, незва-
жаючи на небезпеку, важкі умови існування тощо… )створивши кому-не-
будь нестерпні умови, примушувати залишити місце проживання, роботу
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і т. і., вижива́тися — )проживати все, ) мати змогу прожити, проісну-
вати де-небудь за рахунок якихось коштів, засобів, ви́живити — годувати,
живити (СУМ, І, ). Отож, шановні колеги-україністи, виходячи з СУМу
(прихована чи відверта іронія⁈) бажаю всім нам ви́жити, хоча часто-гус-
то доводиться вижива́тися, але пам’ятаймо, що наша роль полягає в тому,
щоб ви́живити тих, хто до нас прийшов, хто хоче бути україністом і contra
spem spero‼! на ліпші часи…
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Ukrainistics and Ukrainian Educational Centers of the Cze Republic
Halyna Myronova
In this article the reader is provided with updated material concerning the origin, func-
tioning, achievements and challenges of three Ukrainian educational centers which are an
integral part of higher education in the Czech Republic.
Key words: Ukrainistics, Ukrainian educational centers of the Czech Republic, higher edu-
cation.

Украинистика и украинистические образовательные центры Чешской Респуб-
лики
Галина Миронова
В данной статье читателю предлагается актуализированный материал о возникно-
вении, функционировании, достижениях и проблемах трех украинистических обра-
зовательных центров как составляющей части высшего образования на территории
Чешской Республики.
Ключевые слова: украинистика, украинистические образовательные центры ЧР,
высшее образование.
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Ономастична метафора в поезії Ліни Костенко

У статті проаналізовано ономастичну метафору як спосіб актуалізації античних оні-
мів у віршах Ліни Костенко. Актуалізація античних теонімів, антропонімів, топоні-
мів відбувається на двох рівнях: внутрішньому (когнітивному) — як прецедентних
феноменів і зовнішньому (мовному) — як фокусних онімів рамкової конструкції
метафори.
Ключові слова: історична ономастика, антична міфологія, теонім, прецедентне ім’я,
ономастична метафора.

Головними завданнями сучасного митця поетеса Ліна Костенко вважає
повернення народу його історичної пам’яті, мови й культури, створення
власного коду національної ідентичності, збереження гуманітарної аури
нації [, c. ]. Хвороба під назвою «амнезія історичної пам’яті» особливо
небезпечна для незахищеної нації, яка «в рецепціях світу ще не має духов-
ної аури», не повністю інтегрована у світову культуру. Допомогти цим скла-
дним процесам духовного зростання цілого народу мають насамперед май-
стри слова, які володіють таким бездоганним інструментом, як мова. Поет,
за визначенням Ліни Костенко, — це «медіум історії», «пілігрим віків», що
подорожує по «святих місцях людського духу» в пошуках витоків самобу-
тньої української культури. Ліна Костенко створює «життєпростір» поезії,
навантажений особливими авторськими смислами, формує «нову модель
української культури, яка тримається принципу „трьох М“: міфу, музики,
магії» [, c. ].

На першому місці цієї поетичної формули є міф, оскільки «ресурсів
людської мови замало для художньої творчості», у віршах з’являється осо-
бливий тип мовної реальності, художній простір із ірреальним відчуттям
часу. За бажанням поетеси, час починає зворотній відлік, коли минуле стає
сьогоденням, а чуттєва реальність перетворюється «на реальність інтеле-
ктуальну, а далі — на сакральну й релігійно-міфологічну» [, c. ]. Людина
«іншого світу», забутого світу краси та гармонії, поетеса втілює ідеї дав-
нього міфологічного пантеїзму, нагадує, що природа є втіленням боже-
ственного, а людина — частиною природи:
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Мене ізмалку люблять всі дерева,
І розуміє бузиновий Пан,
Чому верба, від крапель кришталева,
Мені сказала: «Здрастуй!» — крізь туман…
Я їх люблю. Я знаю їхню мову.
Я з ними теж мовчанням говорю [, c. ].

Саме тому поезія Ліни Костенко зачаровує своєю закоханістю в красу
рідної землі. Це «втрачений рай», зігрітий відчуттям любові, казкова мить,
що кожного разу повертається до нас у віршованих рядках. Створений пое-
тесою крихкий і зачарований світ минулого ніби кидає виклик жорсткій
реальності сьогодення.

Зруйноване наше суспільство повинно відновити втрачену систему
морально-етичних координат, повернути розуміння того, що тільки тоді
людина стає людиною, «коли в людини є народ» [, c. ]. Складний про-
цес національної самоідентифікації та культурного збагачення української
нації відбувається через залучення ідеалів минулого, через формування
нової колективної ідентичності спільної з європейською. Однією з ознак
цього важливого процесу є репрезентація історичних власних назв у мові
поезії. Найбільшу увагу серед них привертають власні назви-символи,
культурні маркери минулого з універсальним етно-культурним значен-
ням. Такими мовними ідентифікаторами є імена богів, божеств, напівбогів
(героїв), запозичені з міфології давніх греків і римлян — античні міфоте-
оніми (грец. θεός «бог» та ὄνομα «ім’я»), давні географічні назви — анти-
чні топоніми (грец. τόπος «місце» та ὄνομα «ім’я») та імена видатних осо-
бистостей (філософів, істориків, політичних діячів) античної доби — істо-
ричні антропоніми (грец. ἂνθρωπος «людина» та ὄνομα «ім’я»). Власні
назви минулого акумулюють знання та історичний досвід багатьох поко-
лінь, належать до категорії універсальних прецедентних феноменів. Залу-
чення поетесою всесвітньовідомих міфологічних образів й античних імен
створює поетичний простір поза часом, де «немає дат, немає фактів голих,
усе дійшло у вимірах легенд» [, c. ]. Античні оніми «оживають» у новому
поетичному контексті, повертають нас до ціннісних орієнтирів, перевіре-
них часом, до духовної спадщини минулих поколінь та еталонних образів
світової культури — «прадавніх скарбів» нашої пам’яті.

Відтак невипадково предметом дослідження ми обрали ономастичні
метафори, джерелом яких є власні назви з грецької та римської міфоло-
гії, а також історичні топоніми й антропоніми античної доби. Метафори,
вжиті в тексті художнього твору, завжди є важливою частиною автор-
ського задуму, засобом апеляції до загальнолюдських культурних цінно-
стей. Об’єктом нашого дослідження є стратегії метафоризації, а саме спо-
сіб обробки інформації, обраний для формування структури метафоричної
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моделі, в основі якої є онім. Метою є визначення засобів актуалізації вла-
сного імені в метафоричному просторі поетичного тексту.Матеріаломнам
слугували вірші зі збірок вибраних поезій Ліни Костенко «Річка Геракліта»
та «Вибране».

Сучасні лінгвістичні дослідження демонструють еволюцію трактува-
ння поняття «метафора»: від розуміння її як образного засобу, властивого
лише поетичній мові, до сприйняття метафори як універсального мовного
феномену, способу накопичення та збереження знань, засобу номінації та
комунікації. У галузі когнітивного мовознавства метафора мислиться як
універсальний феномен, що існує на двох рівнях — внутрішньому (глибин-
ному, концептуальному) та зовнішньому (мовному).

Домінантна ознака, покладена в основу метафoричної номінації,
робить утворену назву об’єктивно або суб’єктивно вмотивованою та спи-
рається на асоціативний зв’язок між предметом номінації та когнітивною
базою мовця. Поняття «метафорична модель», запропоноване Дж. Лакоф-
фом та М. Джонсоном, включає сферу-джeрело — певну галузь знання, яка
містить у собі інформацію про предмет (образ, подію тощо) і використову-
ється для позначення іншого предмета (образа, явища), та цільову сферу —
поняття, що акумулює інформацію про позначувану сутність прeдмета
(образа, явища, події тощо), розуміння якої потрібно зробити доступнішим
[, c. –].

Головний компонент ономастичної метафори — «фокусний» онім роз-
глядається нами як прецедентний феномен, оскільки більшість власних
назв, пов’язаних із античною історією та міфологією для сучасних носіїв
української мови є універсально-прецедентними іменами.

Прецедентним можна вважати ім’я, вживання якого в процесі комуніка-
ції передбачає «апеляцію не до денотата (референта), а до набору диференцій-
них ознак даного прецедентного імені…» [, c. ]. Деякі античні міфотеоніми,
«відомі будь-якому сучасному homo sapiens незалежно від його приналежності
до тієї чи іншої національно-лінгво-культурної спільноти…» [, c. ], можна
вважати універсально-прецедентними. Додамо, що до цієї категорії преце-
дентних імен належать насамперед оніми, прецедентність яких доведена
часом, оскільки об’єкти номінації увійшли до «знакової парадигми світо-
вого контексту», до культурного коду людства. За допомогою таких марко-
ваних імен відбуваються своєрідні хронологічні зсуви, через що одиничне
набуває загальнокультурного значення. Так, ми — сучасні нащадки давніх
греків і римлян, продовжуємо вважати Геракла втіленням сили, Венеру —
краси, Купідона — кохання і т. п. Імена-символи «ніби виходять за межі прос-
торово-часових параметрів у вічність… Власне ім’я ототожнюється з набу-
тою інформацією, може її замінювати, тобто стає її знаком…» [, c. ].
Однією з важливих умов функціонування фокусного оніма є збереження
асоціативного зв’язку з прецедентним текстом міфу, міфологічною преце-
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дентною ситуацією або історичним контекстом (для топоніма чи антропо-
німа).

Ономастична метафора, сфокусована на прецедентному імені, має
подвійну емоційну дію, оскільки, як ми вже зазначали, відбувається екстра-
поляція власної назви не тільки в інший «семантичний простір» мови, але
також в іншу часову реальність. Як вважає білоруська дослідниця І. Е. Рат-
нікова, трансформації ономастичного значення можливі у двох випадках:
) за подібністю ознак номінатів (названих осіб), ) через спільність асоціа-
цій, які вони викликають [, c. ]. Ономастична метафора існує в дескри-
птивній рамковій конструкції — мікроконтексті, який обов’язково містить
рамковий атрибут, або актуалізатор [, c. ]. Рамковий атрибут метафори
осучаснює фокусний онім, вказує на його нову національну, локальну та
часову співвіднесеність.

Залежно від виду фокусного оніма, ми розрізняємо такі різновиди оно-
мастичної метафори: ) теонімічна, джерелом якої є ім’я античного бога
або героя (Сізіф, Геракл, Атлант, Ікар); )топонімічна зі сферою-джерелом —
географічна назва з міфології або історії (Олімп, Парнас, Рубікон); ) антро-
понімічна — джерелом якої є ім’я історичної особистості (Геракліт, Перикл,
Аристотель).

Прикладом ономастичної метафори можна вважати вже саму назву пое-
тичної збірки Ліни Костенко «Річка Геракліта». Річка Геракліта — це метафо-
ричний образ часу, де з’єдналися поняття сакрального і профанного часу,
недосяжна вічність божественного буття та швидкоплинна мить людської
долі: «Чи, може, це приснилось нам купання в річці Геракліта?» [, c. ]. Ім’я
грецького філософа нагадує нам про гераклітівську формулу діалектики:
πάντα ῥεῖ (лат. omnia mutantur) — «все тече, все змінюється».

«Життєпростір» віршів Ліни Костенко, побудований за часопросторо-
вою моделлю, наближеною до міфологічної. Дихотомія «сакральний час
(час богів і творення космічного універсуму) / профанний час (людське
життя)» перетворюється на поетичну антитезу: «божественна вічність» /
«ефемерність людського буття». Проблема буття людини в часі стає голов-
ною для поетеси: «усі ідуть за часом, як за плугом», «не час минає,
а минаєм ми», «життя ж коротке і шалене, летить як цифри на табло».
На тлі швидкоплинності людського життя поезія набуває сакрального
виміру, вона стає приналежністю вічності, вона є силою, що здатна повер-
нути минуле, змінити сучасне, наблизити майбутнє. Справжній поет долає
межу профанного часу та може вільно мандрувати поза епохами та конти-
нентами: «я скрізь своя, і я ніде не дома. Душа летить у посвіті епох» [,
c. ].

У поезії народжується збиральний образ колективної ідентичності,
частиною якої є й сама поетеса. Цей образ створює концептуальна автор-
ська метафора, побудована на прецедентній ситуації міфу про Сізіфа, пока-
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раного богами на довічну важку працю. «Потойбічний гість» Сізіф у вір-
шах Ліни Костенко змінює часопросторову реальність та стає схожим на
нашого сучасника:

В корчах і в кручах умирають міфи…
І тільки ми, подряпані Сізіфи,
Тябричим вгору камінь-рюкзаки [, c. ].

В ономастичній метафорі актуалізатором нової семантики античного
теоніма виступає особовий займенникми, підсилений незвичною для міфі-
чного імені формою множини. Теонім, вжитий у предикативній функції
(ми — Сізіфи), наближається до конотонімів-апелятивів, хоча зберігає тради-
ційне написання з великої літери. Емоційне забарвлення фокусного імені
підсилює означення «подряпані», яке має іронічний відтінок: життя, ніби
попереджає Ліна Костенко, — це вузька кам’яниста стежка, що веде вгору,
ніхто не може здолати її без ризику дістати «подряпин»:

А ми йдемо, де швидше, де поволі.
Йдемо угору, і нема доріг.
І тінь Сізіфа, тінь моєї долі…
І камінь в прірву котиться з-під ніг… [, c. ]

Привертають увагу читача античні оніми, що зустрілися в поемі «Зоря-
ний інтеграл», де, за задумом Ліни Костенко, «з суми безконечно малих
виникає безконечно велике». Поетеса створює власний музей пам’яті, який
називає «сумні селянські пантеони». Сакральний храмовий простір запов-
нюють суто земні образи батьків-трударів, на яких споконвіку тримається
світ: «батько. Старий Атлант. З могутнього кореня… Мати тримає на собі
хату, батько тримає на собі світ» [, c. ]. Відбувається зміна поколінь,
але незмінним залишається чоловічий обов’язок — тримати на собі світ:
«він молодий, він красень, він Атлант. Він держить небо над своєю батьківщи-
ною» [, c. ]. Зі сфери-джерела античної міфології поетеса обирає образ
покараного Зевсом могутнього титана Атланта, що довічно тримає на пле-
чах небо. Він велетень найсильніший серед богів, що з’єднує міфологічні
першостихії — небо і землю.

Історичні оніми допомагають поетесі створити образ нашого сьогоде-
ння: «нове століття, ба, тисячоліття! Тривожний історичний Рубікон» [,
c. ]. Античний топонім Рубікон є ономастичною метафорою, що асоцію-
ється з історичною прецедентною ситуацією, а саме із загрозливими поді-
ями  р. до н. е., коли Г. Ю. Цезар перейшов річку Рубікон (лат. Rubico, onis),
що стало символічним початком громадянської війни. Сьогодні Україна
долає свій «рубікон», про реальну загрозу якого провісницькі попереджала
поетеса ще на межі тисячоліть: «Держави, не махайте кулаком! Політики,
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позбудьтеся апломбу… Щоб якось, не спіткнувшися об бомбу, поріг тисячолі-
ття перейти» [, c. ].

У якості хронотопічних маркерів можуть виступати також античні
антропоніми — прецедентні імена історичних особистостей, які перетво-
рилися на культурно-історичні символи. Так, доба античності для Ліни
Костенко асоціюється з іменами римських правителів Тита, Нерона чи
філософа Аристотеля, який водив поетесу «під руку в якомусь дуже див-
ному саду». У функції такого маркера може виступати жіночий міфоантро-
понім, наприклад: «в часи прекрасної Гелени ще не літало НЛО» [, c. ].

Для підсилення емоційного впливу ономастичної метафори поетеса
майстерно використовує риторичну фігуру антитезу, наприклад, для ство-
рення образу нашого духовно спустошеного часу: «колись були Орфеї,
а тепер корифеї» [, c. ].

Додаючи до антитези градацію, Ліна Костенко дивовижним чином сплі-
тає в один поетичний рядок декілька античних онімів, наприклад:

Були Геракли і Перикли,
І не порнуха, а Парнас.
Навіщо ми до всього звикли?
Навіщо звикло все до нас? [, c. ]

Усі три фокусні оніми (Геракли,Перікли,Парнас) позитивно марковані,
тому за аксіологічними ознаками протистоять пейоративному апелятиву
«порнуха», вжитому із заперечною часткою «не». Графічно та граматично
прецедентні імена як символи сили, розуму, таланту переважають слове-
сний еквівалент низовинного. Така складна ономастична метафора ство-
рює ефект оксиморона через поєднання слів протилежних стилів — вульга-
ризму та античних власних назв.

На антитезі побудована ономастична метафора, що асоціюється з преце-
дентною ситуацією міфічного агона між героєм і архаїчним чудовиськом.
У вірші, присвяченому маленькій іспанській дівчинці Карменсіті, двобій
Персея з Мінотавром розгортається в національно марковану метафору,
пов’язану зі знаменитою іспанською коридою: «життя — страшна корида.
На сотню Мінотаврів — один тореадор» [, c. ]. Незвичність антитези
«Мінотаври — тореадор» підсилює незвична форма множини, яка симво-
лізує численні життєві негаразди в житті людини. Поетеса також звертає-
ться до міфологічного образу першої жінкиПандори (грец. Πανδώρη «усім
обдарована», яка отримала від самого Зевса дивовижний весільний подару-
нок — скриньку, яку він заборонив відкривати. Не втрималася Пандора —
випустила зі скрині людські біди та страждання, від тоді потерпає людство
через її жіночу допитливість, а скринька перетворилася на символ боже-
ственного покарання. Звертаючись до маленької Карменсіти, поетеса спо-
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дівається, що «кара божа» не буде довічною: «колись же вони щезнуть, всі
скрині всіх Пандор» [, c. ].

Тему божественного покарання продовжує теонімічна метафора «ні
Скілл, ні Харибд», побудована як еліптичне речення із заперечною час-
ткою «ні» (не хочу ні Скілл, ні Харибд): «просто хочеться моря. Ні Скілл, ні
Харибд. І богиню із піни, невзуту» [, c. ]. Іменам двох міфічних страхо-
виськ, що у формі множини символізують життєві та природні катаклізми,
протистоїть анонімна «богиня із піни», в образі якої легко впізнати Афро-
діту (від грец. ἀφρός «піна») — символ краси, гармонії та кохання.

Аналіз античних онімів як джерела метафоризації доводить, що у тексті
творів Ліни Костенко вони апелюють до загальнолюдських культурних цін-
ностей, виконують насамперед хронотопічну функцію як мовні маркери
різних культур і епох. Фокусним центром ономастичних метафор є преце-
дентні власні назви, які є одночасно мовними та культурно-історичними
фактами. Актуалізація фокусного імені відбувається на двох рівнях — вну-
трішньому (когнітивному) та зовнішньому (мовному). На внутрішньому
рівні онім існує як прецедентний феномен, що асоціюється з набором хара-
ктерних ознак. Зовнішній рівень актуалізації фокусного оніма передбачає
створення мікроконтексту (рамкової конструкції) для розпізнавання нової
метафоричної семантики. Синтаксична модель рамкової конструкції визна-
чає різноманітні функції оніма: ) предиката («ми, подряпані Сізіфи»),
) прямого додатку («ні Скілл, ні Харибд»), ) неузгодженого означення
(«скриньки всіх Пандор») та ін. Граматичною ознакою зміни семантики
оніма та переходу до розряду апелятивів є вживання його у формі множини.
Таким чином, в ономастичній метафорі відбувається екстраполяція пре-
цедентного імені в новий семантичний простір, що часто створює ефект
«синестезії» різностильових мовних явищ і підсилює емоційний вплив
метафор.
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Onomastic Metaphor in the Poetry of Lina Kostenko
Olena Mykhailova
is article considers onomastic metaphor as means of actualizing of antique onyms in the
poetry of Lina Kostenko. e actualization of theonyms, anthroponyms, toponyms takes
place at two levels: internal (cognitive) as precedent phenomena and external (language)
as focused onyms of the framework of metaphor.
Key words: historical onomastics, antique mythology, theonym, precedent name, onomas-
tic metaphor.

Ономастическая метафора в поэзии Лины Костенко
Елена Михайлова
В статье ономастическая метафора рассматривается как способ актуализации антич-
ных онимов в поэзии Лины Костенко. Актуализация античных теонимов, антропо-
нимов, топонимов происходит на двух уровнях: внутреннем (когнитивном) — как
прецедентных феноменов, и внешнем (языковом) — как фокусных онимов рамоч-
ной конструкции метафоры.
Ключевые слова: историческая ономастика, античная мифология, теоним, преце-
дентное имя, ономастическая метафора.





Лариса Мовчун

Проблема класифікації словників рим

Стаття присвячена теоретичним питанням римографії, зокрема проблемі класифі-
кації словників рим. На підставі аналізу теоретичних напрацювань із різних галу-
зей лексикографії та аналізу словників рим було визначено основні критерії для
їхньої типологізації.
Ключові слова: рима, словник рим, лексикографія, римографія, типологія словників.

На початок ХХІ ст. світова лексикографія нагромадила величезний практи-
чний досвід і теоретичний доробок. Для сучасних словників різних типів
характерні значні зони перетину інформації; фактично ту саму інформа-
цію можна отримати з різних джерел: наприклад, правопис слова вста-
новлюємо за орфографічним, тлумачним, інверсійним, граматичним, мор-
фемним та ін. словниками. Мінімальна одиниця мовної інформації, яка
репрезентована в словниках, — це лексикографічний параметр. На думку
Ю. М. Караулова, кожен тип словника можна представити як набір певних
лексикографічних параметрів [, с. ].

Здатність слів утворювати рими — один із параметрів лексикографі-
чного опису слів [, с. ], щоправда, досить рідкісний. Якщо його беруть
за основу добору лексики для словника, тобто параметр стає критерієм
диференційованого добору мовного матеріалу, він визначає тип словника.

Словник рим (римарій) — давно визнаний тип лексикографічної праці,
саме він дав життя «чистій» лексикографічній формі — інверсійному слов-
никові. Останній, маючи інші задачі, на практиці не витісняє й не заміняє
собою словник рим, хоча нерідко в посібниках із лексикографії та в слов-
никових типологіях римарії, якщо й представлені, розглядаються разом
із інверсійними словниками [, с. ]. Різниця між ними — у принципі
розміщення матеріалу. Відправна точка пошуку в словнику рим — наголо-
шена голосна, а в інверсійному словнику — остання літера. Розрізняється
й напрям пошуку: у римарії він переважно йде від наголошеної літери до
кінця слова, в інверсійному словнику — від останньої літери до початку
слова.

Словники рим, складаючи окремий тип лексикографічної праці, тим не
менш не дублюють один одного — навпаки, навіть у межах національної



Лариса Мовчун

лексикографічної традиції вони значно відрізняються. Послідовне диферен-
ціювання словників рим за різними критеріями встановлює їхні типи. На
сьогодні не існує цілісної класифікації римаріїв — і це одна з прогалин суча-
сної римографії, яку слід заповнити. Мета нашого дослідження — з’ясувати,
які саме критерії доцільно брати за основу, розробляючи типологію словни-
ків рим. Ми спиратимемося на теоретичні напрацювання лексикографів
і на практичний матеріал; для цього проаналізуємо римарії — як опубліко-
вані, так і рукописні.

Українська римографія не відірвана від контексту світового словни-
карства, вітчизняні римографи творчо використовують досвід зарубіжної
римографії. Так, І. І. Гурин і А. А. Бурячок, працюючи над «Словником
українських рим» (), певною мірою орієнтувалися на «Български
римен речник» (укладачі С. Иванчев, Г. Класов, Л. Любенов, И. Тренев, ).
Під час укладання серії римаріїв українських поетів І. І. Гурин отримував
поради від російського римографа В. П. Тимофєєва. Проте й українські
римографи стають новаторами в цій галузі. Наприклад, для укладання
«Словника рим української мови» () С. Й. Караванський розробив ори-
гінальний алфавіт, порядок літер у якому підпорядкований потребі лекси-
кографування співзвучних слів, оскільки враховує приблизне римування.
Римограф ішов шляхом спроб і помилок, вдалим виявився лише третій
варіант римарію. Згодом свою «лінгвографічну модель формального нагрома-
дження звукових сигналів мовним центром людини» С. Й. Караванський ада-
птував до англійської мови, намагаючись запатентувати перекладний еле-
ктронний словник у США.

Світова римографія має тривалішу історію та багатший доробок порів-
няно з українською, тому є нагальна потреба брати також до уваги досвід
зарубіжних римографів. Прогрес словникарської галузі ґрунтується на
вивченні (критиці) укладених/опублікованих праць із метою аналізу здо-
бутків і помилок, тож важко не погодитися з думкою білоруського лексико-
графа В. К. Щербіна, який пропонує такі шляхи вдосконалення словникар-
ської галузі: ) створення чіткої теорії лексикографії для постановки словни-
карства на наукові рейки; ) проникнення мовознавчих досліджень у лекси-
кографію; ) систематичне й вичерпне ознайомлення з теорією та практи-
кою зарубіжної лексикографії [, с. ].

Римографія — одна з галузей лексикографії; розробляючи типологію
словників рим, слід ураховувати напрацювання теоретиків інших її галу-
зей (термінографії, фразеографії, навчальної, комп’ютерної, тлумачної та
перекладної лексикографії).

На думку теоретика лексикографії П. М. Денисова, в основу загальної
типології словників мають бути закладені  принципи: відбору матеріалу,
його організації та інтерпретації [, с. ]. У свою чергу, кожен тип слов-
ника потребує встановлення критеріїв внутрішньотипологічної класифіка-
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ції. Так, для термінологічних словників дослідники пропонують такі варі-
анти критеріїв: ) орієнтація на споживача, обсяг, кількість мов; ) кіль-
кість мов, повнота лексичних одиниць, їх розташування, ступінь сучасно-
сті, принципи тлумачення, використання ЕОМ, галузь знання, призначе-
ння, ступінь нормованості [, с. ].

Найтісніше римографія пов’язана з авторською лексикографією,
оскільки вивчає мову поета, а саме один із її аспектів — репертуар
авторських рим, тобто слів, що утворюють риму. Словники мови письмен-
ників типологізують за спрямованістю на опис мови (лексикону) чи
стилю автора, за ступенем охоплення творчості письменника, за формою
представлення матеріалу та принципами його опису, за кількістю пред-
ставлених у словнику авторів, за ознаками повноти/диференційності
реєстру, розміщення реєстрових одиниць тощо [, с. −].

Л. Л. Шестакова зробила висновок про те, що словники мови письменни-
ків найбільше представлені алфавітними реєструвальними довідниками
(словопокажчиками, частотними словниками, конкордансами), менше
алфавітними пояснювальними словниками (тлумачними та глосаріями).
Сучасна авторська лексикографія характеризується тенденцією до інтегру-
вального та диференційного типу [, с. −].

За відсутності класифікації словників рим маємо спиратися принаймні
на ті напрацювання з теорії римографії, які можуть бути корисними для
розроблення цього напряму. Дослідники помітили, що вже перші євро-
пейські римарії епохи Відродження були неоднаковими, серед них розрі-
зняють закриті (спеціальні) та відкриті (загальні) римарії [, с. ]. Римо-
граф В. П. Тимофєєв виокремлює два основні типи: «словники для рим»
і «словники рим», до останніх, на його думку, належать словники одного
автора та словники окремого твору [, с. ]. «Словник для рим» по суті
є загальномовним словником рим, тобто лексикографічною працею, що
репрезентує римотворчий потенціал мови, звичайно, з обмеженнями техні-
чного характеру. «Словник рим» В. П. Тимофєєв справедливо вважає нау-
ково вартісним типом, адже рима — це не випадкове сполучення співзву-
чних слів: справжні рими існують лише в поетичному тексті. Схожих погля-
дів дотримується укладач «Українського лексикону» М. Зайко. Вона запере-
чує проти визначення своєї праці як словника рим, оскільки подає слова,
що не утворюють художній образ [, с. ], а тому «Лексикон» є лише слов-
ником співзвучних слів, або ж ритмічним словником.

У зв’язку з виокремленням двох базових типів словників рим можемо
простежити тенденції до розмежування термінів римарій і римівник [,
с. ]: ) український (чеський, німецький тощо) римівник «довідник для
римування», римівник ХVІІІ століття, римівник кінця ХХ – початку ХХІ
століття «сукупність рим, використовуваних у певну епоху» / україн-
ський (чеський, німецький, англійський тощо) римарій, римарій ХVІІІ столі-
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ття, римарій кінця ХХ – початку ХХІ століття «рими певної мови, певної
епохи як цілісна сукупність»; ) римарій Тараса Шевченка (римарій Івана
Котляревського, римарій Євгена Гребінки, римарій «Енеїди», римарій поеми
«Сон» тощо) «сукупність рим певного поета»; «сукупність рим певного
твору».

Терміни «словник рим одного/окремого/певного автора» і «словник
рим одного/окремого/певного твору» усталилися у слов’янській римогра-
фії, питання ж про зведений словник авторських рим залишається відкри-
тим. Загалом римографічній практиці такі праці відомі, наприклад, рима-
рій Данте і Петрарки, укладений Пеллегрино Моретто («Rimario di tue le
cadentie di Dante e Petrarca», ). Завдання словника такого типу в період
формування літературної мови далекі від наукових, укладачі перш за все
прагнули показати користувачам зразкові рими. У нові часи також не раз
були спроби укласти зведений поетичний римарій (Ю. К. Стехін, В. В. Лут-
ковський та ін.), але праці залишилися незавершеними через надто амбітні
плани — інвентаризувати всі рими, наявні в текстах, що створювали поети
впродовж кількох століть. Як зведений словник рим диференційного типу
ми кваліфікуємо словник римового гнізда з опорною лексемою «Україна»,
робота над яким триває [].

Із двома головними типами римаріїв (словник рим одного автора / слов-
ник рим одного твору / зведений словник авторських рим vs. загально-
мовний словник рим) пов’язане питання співвідношення рими та норми,
отже, проблема існування нормативних словників рим: чи має сенс поня-
ття «нормативний словник рим», а якщо так, то які з них можна вважати
нормативними? Укладачі римарію М. В. Ломоносова дають ствердну відпо-
відь і умовно виокремлюють нормативні словники рим, які спираються на
абстрактну норму (усталені в певну епоху правила співзвуч) і словники
«зразкових» рим класиків національної літератури [, с. ].

Загалом питання нормативності римаріїв потребує окремого розгляду,
адже слід урахувати кореляцію прескриптивної й дескриптивної норм, пое-
тичної норми, ідіолектної норми, норми римування тощо. Практично будь-

-який словник рим можна вважати нормативним у тому чи тому аспе-
кті. Інше, набагато важливіше питання — призначення й адресат римарію.
Цей чинник визначає комплекс завдань, які ставить перед собою укладач,
й обрані ним шляхи їхньої реалізації, а отже, саму форму (тип) словника.
За цільовою аудиторією ми поділяємо словники рим на практичні (у тому
числі популярні) й наукові (у тому числі академічні) [, с. ].

Словник рим, як і словник будь-якого іншого типу, служить універсаль-
ному лексикографічному надзавданню — задовольнити потребу користу-
вача у виборі мовної одиниці, але, як і будь-який інший словник, він вирі-
шує проблему часткового (конкретного) вибору. Вимога, яку висувають
перед словником як довідковим виданням, «щоб кожен тип словника вирі-
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шував екстремальну задачу — при максимальному вмісті цінного лексичного
матеріалу (у природній взаємодії різних сторін лексичної системи мови)
забезпечував би мінімальний час на видобування інформації зі словника» [,
с. ]. Система розміщення римового матеріалу, отже, його пошуку — одна
з проблемних зон теорії та практики римографії. Навіть беручи до уваги
недостатню інформативність інверсійних словників, поети в пошуках рим
нерідко віддають перевагу саме інверсійним словникам завдяки стрункій
системі розміщення в них лексем.

Один словниковий тип — римарій — об’єднує чималу кількість різно-
видів за алфавітними моделями розміщенням матеріалу [], цей крите-
рій також слід ураховувати при типологізації словників рим, адже вона
має передбачати можливість достатньо повно охарактеризувати будь-який
словник рим.

Мегаструктура словників авторських рим переважно включає кілька
різнотипних частин, що подають різну за характером і обсягом інформа-
цію про риму й римові слова — від їх звичайної фіксації до ґрунтовної
характеристики. Для визначення типу складових частин словника засто-
совують терміни, вживані в лексикографії (реєструвальні/фіксувальні слов-
ники, пояснювальні словники), зокрема в авторській (конкорданс, індекс),
а також спеціальні римографічні терміни. Щодо останніх, то на сьогодні
вони не усталені. Так, «Словник рим Сергія Єсеніна» [] складається з інде-
ксу клаузул і хронологічного індексу. Аналогічні частини містять римарії,
укладені І. І. Гуриним, — їх він визначає як «абетково-клаузульна» і «класи-
фікаційно-тлумачна» [, с. ]. Дж. Т. Шоу визначив складові частини свого
римарію [] як лексикон і конкорданс.

Для сучасного користувача неабияке значення має форма, у якій існує
словник. За цим критерієм звичайно розрізняють паперові та електронні
словники. Не специфічна для римографії, але важлива для вивчення її істо-
рії та теорії, рукописна форма словників рим.

З-поміж електронних вирізняють он-лайнові словники (у римографії їх
називають генераторами рим) і словники в електронному вигляді [, с. ].
Досвід укладання електронних словників має Лабораторія комп’ютерної
лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(«Електронний словник рим Ліни Костенко», ).

Навіть побіжний огляд словників рим доводить, що їхні укладачі став-
лять перед собою різні завдання, використовують різні джерела та засто-
совують неоднакові принципи розміщення й опису римового матеріалу,
у зв’язку з чим виникає необхідність типологізації римаріїв. Основні
критерії, на які будемо спиратися, розробляючи топологію, такі: охопле-
ння римового матеріалу (повне, часткове), джерело матеріалу (одне, два
й більше), призначення (наукове, практичне), ступінь інформативності
(фіксація, пояснення), характер інформації про риму (паспортизація, кількі-
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сні показники, якісні показники), структура словника, організація реєстру,
форма словника.
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Лариса Мовчун
Статья посвящена теоретическим вопросам рифмографии, в частности проблеме
классификации словарей рифм. На основе анализа теоретических наработок в раз-
ных отраслях лексикографии и анализа словарей рифм были определены основные
критерии для их типологизации.
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Залишки форм двоїни у діалектному мовленні

У статті проаналізовано функціонування залишків субстантивних форм двоїни
у діалектному мовленні села Стри́ганці Тисменицького району Івано-Франківської
області (Україна). Найбільш поширені форми двоїни серед іменників жіночого роду
І відміни у називному та знахідному відмінках, меншою мірою — серед іменників
чоловічого та середнього родів ІІ відміни.
Ключові слова: іменник, двоїна, літературна мова, говірка, наріччя, Наддністрян-
щина.

Сучасна українська літературна мова послуговується двочленною паради-
гмою категорії числа (однина та множина). На відміну від інших частин
мови (прикметник, займенник, числівник, дієслово) в іменниках ця кате-
горія є самостійною й синтаксично незалежною. Історія розвитку україн-
ської мови засвідчує існування в минулому тричленної парадигми катего-
рії числа — однини, множини та двоїни. «Двоїна — граматична категорія
числа, вживана для позначення двох осіб або парних предметів» [, с. ].
Ця категорія відома ще в індоєвропейській прамові, згодом її успадкувала
спільнослов’янська мова, а відтак — слов’янські мови [, с. ]. Дослі-
дники по-різному називають цю категорію числа. Мовознавці вживають
переважно термін двоїна́ (пор., напр., Л. Булаховський [, с. ], О. Горбач
[, с. ], Ф. Жилко [, с. ], А. Загнітко [, с. ], Т. Коць [, с. ], М. Ле-
сів [, с. ], М. Лесюк [, с. ] М. Пшепюрська-Овчаренко [, с. ],
Ю. Шерех [, с. ]). Зустрічаємо також назви двійня (М. Пшепʼюрська [,
с. ], В. Сімович [, с. ]), двійне число (І. Верхратський [, с. ], Є. Гри-
цак [, с. ], І. Огієнко [, c. ]), форми Dualis [, с. ], двоїнні форми, дво-
їнні сполуки [, с. –; , с. –] та ін.

Досліджувана категорія числа відрізнялася від відмінкових форм
однини й множини специфічними формами, які виявлялись у флексіях
трьох груп відмінків: називного, знахідного, кличного; родового й місце-
вого; давального та орудного [, с. –]. Як відомо [, с. ], занепад
категорії двоїни в іменниках і заміна її множиною розпочався у XIII ст. і, як
припускають, завершився до XVI ст. Зустрічаються такі форми в пам’ятках
української мови XIV–XVІІ століть (двѣ вѣдрѣ, дву копу, два братєнцѧ, двѣ
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сєлѣ тощо) [, сс. , , , ], (обѣ до(ш)цѣ, обѣ сторонѣ, сыкырѣ двѣ
тощо) [, вип. , с. ; вип. , с. ; вип. , с. ].

Поширеними були форми двоїни в текстах художньої літератури мину-
лого, зокрема у творах Л. Мартовича, О. Кобилянської, І. Франка [, с. ],
Л. Глібова, Б. Грінченка, Т. Шевченка [, с. ] та ін.

Якщо йдеться про сучасну українську літературну мову, то тут коли-
шніх форм двоїни залишилося небагато (і не завжди зі значенням пар-
ності): орудний відмінок множини на -има (очима, плечима, дверима
(і дверми), грошима (і грішми), ушима (і вухами), називний відмінок мно-
жини на -а (вуса (і вуси), рука́ва (і рукави́), а також ґрунта́ (зі значенням
збірності) (і ґрунти́), хліба́ (зі значенням збірності), вíвса).

Залишками двоїнних форм у сучасній українській літературній мові
вважають також наголошування іменників у сполученні з числівниками
два, три, чотири (на зразок два бра́ти, дві сестри,́ три верби,́ чотири від-
ра́ тощо), яке є відмінним від наголошування цих лексем у множині (мно-
жина брати,́ се́стри, ве́рби, вíдра) [, с. ].

Набагато більше супроти літературної мови фіксуємо залишків коли-
шніх форм двоїни в діалектному мовленні. Метою пропонованої статті
є виявлення та аналіз форм двоїни серед іменників, які функціонують
у говірці села Стри́ганці Тисменицького району Івано-Франківської обла-
сті. Мовлення діалектоносіїв села належить до наддністрянських говірок
південно-західного наріччя. Тут виявляємо чимало форм двоїни в назив-
ному та знахідному відмінках серед іменників жіночого роду, які вжива-
ються з числівниками дві, три, шти́ри, обí, оби́двí і мають закінчення -і
(← ѣ): дві абрико́сі, дві ба́бі, дві бровí, дві вербí, дві верстí, дві годи́ні, дві горí,
дві дити́ні, дві дíвчині, дві дірí, дві драби́ні, дві жьи́бі / дві жє́бі, дві кали́ні, дві
козí, дві коро́ві, дві косí, дві ли́штві (ли́штва — ‚загнутий і підшитий край
нижньої частини одягу — плаття, спідниці тощо‘), дві люди́ні, дві міну́ті,
дві мо́ркві, дві нозí, дві офе́рмі (офе́рма, сп. роду: ‚. Гидка, бридка людина;
неохайна людина; брудна людина. . перен. Людина з поганими манерами,
які різко виділяються на загальному фоні в колективі‘), дві па́рі, дві поло-
ви́ні, дві ри́бі, дві руцí, дві сестрí, дві си́лянці / дві си́лінці (си́лянка, си́лінка
‚. Віночок нанизаних на нитку сушених грибів. . Плетений вінок із цибу-
лею, часником тощо‘), дві сиротí, дві соки́рі, дві стінí, дві стодо́лі, дві фíрі, дві
ха́ті. Наведені приклади — це іменники з колишніх основ на -ā, -jā, а мо́р-
ква — з основи на -ŭ. Зауважимо, що зазначені лексеми можуть уживатися
в говірці також із закінченням -и у сполученні з указаними числівниками
(дві абрико́си, дві ба́би, дві годи́ни, дві гори,́ дві дити́ни, дві дíвчини, дві драби́ни,
дві кали́ни, дві кози,́ дві коси,́ дві ли́штви, дві міну́ти, дві мо́ркви, дві ноги,́ дві
офе́рми, дві полови́ни, дві руки,́ дві стіни,́ дві ха́ти), однак наголос у частині
цих слів відмінний від наголошування в множині: у них переважно зберіга-
ється іменниковий наголос двоїни. Якщо більшість вищенаведених іменни-
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ків у множині має наголошування, яке збігається з літературною нормою
(абрико́си, ко́зи, ри́би, стíни тощо), то іменники годи́на, драби́на у досліджу-
ваній говірці наголошують у множині годи́ни,́ драби́ни.́

Залишки двоїни виявляємо у формах називного й знахідного відмінків
також від іменників середнього роду у сполученні з числівниками два, дві,
три, шти́ри, обí, оби́двí: два (дві) видрí, два (дві) вікнí, два се́рці, дві сло́ві
(пор. напр.: дві сло́ві ‚два слова‘, перен. — коротка розмова: Дава́й, вíйдем
на дві сло́ві, бо при лю́дих нема́ як поговори́ти), дві є́йцí (напр., Возьми́ дві-
-три є́йці), шти́ри видрí. Двоїнні форми цих слів мають закінчення -і (← ѣ).
Це переважно іменники з колишніми основами на -ŏ, -jŏ. Інколи наведені
зразки форм можуть уживатися паралельно з іншими формами: два (дві)
видрí / два видра́; дві сло́ві / два слова.

У говірці села функціонують залишки колишніх дуальних форм від
іменників чоловічого роду із закінченням -а. Таких прикладів знаходимо
небагато: два (три, шти́ри, оба́) бра́та, два во́за, два го́луба, два ду́ба,
два хло́па. Разом із тим зазначені слова мають і паралельні форми із закін-
ченням -и: два (три, шти́ри, оба́) бра́ти, два во́зи, два го́луби, два ду́би, два
хло́пи. Як бачимо, у наголошуванні тут зберігається колишня двоїна.

У говірці зустрічаємо залишки давніх дуальних форм орудного від-
мінка іменників чоловічого, жіночого й середнього родів, а також множин-
них іменників на -има, -ема, -єма, -ма: вишньи́ма/вишнє́ма, вушьи́ма/вушє́-
ма, гроши́ма (грíшми), грабльи́ма/граблє́ма, двери́ма (дверми́), ключьи́ма/клю-
чє́ма, спідницьи́ма/спідницє́ма тощо.

Наявність двоїнних форм виявляють інші дослідники Наддністрян-
щини: дві годи́ні, граблє́ма [, с. ], в шти́ри во́ці [, с. ], на шти́ри о́ці
[, с. ], два во́ці, дві си́лі, шти́ри ро́сплузі (ро́сплуга ‚борозна‘) [, с. ],
двири́ма, ме́жима, пальцíма, поли́ма [, с. ]; дві по́ли (два по́ля), дві яйци,́
хло́пцєма, па́льцима [, с. ], дві йіци,́ дві руцí, дві я́пці, два хло́па, хлопцí-
ми/-íма, пальци́ма, пули́ма [, с. ]; три годи́ні [, с. ].

Поширені форми двоїни в інших говірках південно-західного наріччя.
Їх наявність виявляють бойківські говірки: два му́жа, два хло́па; дві ба́бі, дві
горí, дві міну́ті, дві па́рі, дві сестрí, три фíрі, шти́ри коро́ві [, с. ].

Двоїнні форми властиві надсянським говіркам: дві гулувí, дві гу́сці,
дві дуньцí, дві йіцí, дві руцí, дві сілí, дві ямцí, тры вуро́ні, тры ра́шаті,
штыры сістрí тощо [, с. ], госцíма (гісцми), днє́ма, жінцє́ма, коса-
рє́ма, мишíма, місцíма, муже́ма, пальци́ма, [, с. ], дві руц´í, три
ба́бі, три куро́ві, штири капу́с´ц´і; го́рц´іма, го́с´ц´іма (гіс´ц´ми́), грабл´е́ма,
д´н´е́ма, жин´ц´е́ма, косар´е́ма, ми́шіма, мíс´ц´іма, муже́ма, но́жиціма, но́чіма,
пал´ци́ма (пал´це́ма) [, с. ].

Залишки двоїнних форм виявляємо в буковинських говірках: на дві або
три селí [, с. ], дві си́лянці цибу́лі [, с. ], дві вівци́ [, с. ]; лемків-
ських: ludma [, с. ], руці, нозі (і руки, ноги), уха, уса, грошима (грішми, гро-
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шами), молодицема, палицема, бровима, грудима, дверима [, сс. , ], дві
поля, ведра, сила, яйца [, с. ]; подільських: два качура [, с. ]; гуцуль-
ських: дві жíнці, дві годи́ні, дві міну́ті, дві йейцí, дві відрí, дві о́ці, жменьи́ма,
шевцьи́ма, кухарьи́ма [, с. ], дві нозí, дві йе́блуці [, с. ], на дві руцí [,
с. ], дв˙і ґоспода́р’ц’і [, с. ], дві доро́зі [, с. ], дв˙і коро́в˙і [, с. ], два
ду́ба, ле́ва, го́луба, се́на, бра́та, во́за, млǝна,́ рукава,́ ґрунта,́ jач´мена,́ плу́га,
ч´оловíка, ву́са; дві вербí, коро́ві, полове́ц´і, ба́бі, дǝте́н´і, годе́н´і, міну́т´і, па́р´і,
прǝче́н´і, те́с´іч´і, струн´í, ре́бі, ж´е́бі, ноз´í, ру́ц´і/руц´í, му́сі (< муха), доро́з´і,
церко́вц´і, голо́wц´і, не́wц´і, ж´інц´і, баре́wц´і; jе́блуц´і, о́ц´і, кол´ін´і, вʼікн´і,
коле́с´і, се́л´і; двǝр´е́ма/двǝр´ма,́ плеч´е́ма/плеч´ма,́ грош´е́ма/гріш´ма,́ оч´е́ма,
веш´нǝ́ма, пал´ц´е́ма, н´іхт´е́ма, кл´уч´е́ма тощо [, с. ]; волинських: дві
селí, дві по́лі, два бра́та, дві доро́зі/доро́ги, дві йайцí [, с. ]; західнополі-
ських: д´в’і гокн´í, д´ви сил´í, три йаĭц´í, дв’і сло́в’і, дв’і кубас´í, дв’і ноз´í, дв’і
го́ц’і, дв’і ха́т´і, три маши́н´і, шти́ри ноз´í [, с. ], ног’íма, рук’íма, миши́ма,
очи́ма, дрови́ма [, c. ], два йайцí [, c. ], праче́ма, товкачи́ма, поле́ма,
вогне́ма [, с. ]; холмських: зятє́ма, густе́ма/густьме,́ гуче́ма, гурубцє́ма,
балє́ма, пальце́ма, купцє́ма, хлупце́ма, пліче́ма/плічме,́ граблє́ма, груше́ма/
/гри́шми, двире́ма/двирме́ [, с. ; ]; тры дурози, дви жиньци, дви копийци,
три сели, три бидоньци, очыма/вочыма, плечыма/плычыма, двэрыма, пэр-
стэньцэма, купцэма, костыма [, с. ]; закарпатських: пальце́ма, псо́ма, два
бра́тя, три бра́тя [, сс. , ]. Двоїнні форми спостерігаємо у говірках
Чернігівщини (д´в´і верс´т´і, три пудво́д´і, три ха́т´і) [, с. ], Київщини
(д´в´і подво́д´і, д´в´і ха́ті, д´в´і руц´í/рук´і, д´в´і верб´í, три коро́в´і, д´в´і в´ідр´í /
дво́jе в´íдер / три в´ідра́) [, с. ], Одещини [, с. ]. Форми двоїни відобра-
жено в матеріалах «Атласу української мови» [, т. І, карти , , , ;
т. ІІ, карти , , ; т. ІІІ, карти , ].

Спостереження над морфологічними особливостями досліджуваної
говірки дає підстави стверджувати, що в мовленні діалектоносіїв села, на
відміну від літературної мови, ще досить помітно зберігаються залишки
форм двоїни. Найбільшу активність виявляють двоїнні сполуки числівни-
ків два, дві, три, шти́ри, обí, оби́двí з іменниками жіночого роду І відміни,
меншою мірою — з іменниками чоловічого та середнього родів ІІ відміни.
Іменникові форми двоїни в говірці охоплюють називний, знахідний та ору-
дний відмінки. Двоїна як реліктове явище простежується в усіх наріччях
української мови, однак найбільш збережені дуальні сполуки в говірках
південно-західного наріччя.
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e Remains of the Forms Dual in the Dialect Spee
Lyubov Ostash
e article analyzes the functioning of the remains of the dual substantive forms of dialect
speech in the village Strygantsy district Tismenytsia of Ivano Frankivsk region (Ukraine).
e most common forms of the dual substantive forms among the feminine nouns of
I declension in the nominative and accusative cases, to a lesser extent—among the mas-
culine and neuter nouns of II declension.
Key words: noun, dual forms, literary language, lokal dialect, dialect, Naddnistryanschina.

Остатки форм двойственного числа в диалектной речи
Любовь Осташ
В статье проанализировано функционирование остатков субстантивных форм двой-
ственного числа в диалектной речи села Стри́ганцы Тысменицкого района Ивано-

-Франковской области (Украина). Наиболее распространены формы двойственного
числа среди существительных женского рода І склонения в именительном и вини-
тельном падежах, в меньшей степени — среди существительных мужского и сред-
него родов ІІ склонения.
Ключевые слова: имя существительное, двойственное число, литературный язык,
говор, наречие, Надднестрянщина.
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Антропонімія старочеських писемних пам’яток
ділового стилю
(на матеріалі памʼятки «Listiny a zápisy Bělské
o věce městský i sedlský z let –»)

У статті досліджено склад та динаміку вживання складених власних особових назв
у чеській актовій мові XIV–XVII ст. Статистичні дані розвідки засвідчили основні
тенденції у розвитку старочеської антропонімії аналізованого періоду: у ХV ст. зʼя-
вилася тенденція до стійкого збільшення дволексемних антропонімів, а XVII ст.
стало точкою відліку в напрямку до закріплення їх у мовленнєвій практиці чехів
та поступового становлення національної чеської антропонімоформули. Найбільш
поширеною дволексемною моделлю іменування осіб з XVII ст. є особове ім’я + прі-
звисько.
Ключові слова: антропонімія, складена власна особова назва, однолексемні антро-
поніми, багатолексемні антропоніми, антропонімоформула.

Попри розмаїття наукових досліджень з історичної ономастики (зокрема
антропонімії) у чеському мовознавстві [Svoboda, Beneš, Pleskalová], дово-
диться констатувати відсутність спеціальних студій, присвячених заро-
дженню та розвитку старочеських багатолексемних власних особових назв,
не визначено хронологічних рамок у їхній еволюції. Навіть у межах
слов’янської ономастики інтерес у цьому напрямку становлять всього
кілька праць, що безпосередньо чи опосередковано торкаються питання
діахронічного дослідження багатолексемних антропонімів [Пеньковський
, Пахомова , , Kaleta , ] або ж містять спроби їхньої кла-
сифікації на прикладах певних слов’янських мов [Чичагов , Зинин ,
Худаш ]. Натомість питання періодизації старочеських антропонімо-
формул, а також їхньої якісної та кількісної характеристики на кожному
конкретному еволюційному етапі залишається відкритим.

Свою увагу ми звернули на документи адміністративно-юридичного
характеру, позаяк вони чи не найточніше віддзеркалюють систему іденти-
фікації осіб і є чи не єдиним свідченням реальних моделей найменувань
людей у минулому.
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Об’єктом нашого дослідження є старочеські багатолексемні власні осо-
бові назви XIV – поч. XVIІІ століть. Досліджуваною пам’яткою «Listiny a zá-
pisy Bělské o věcech městských i sedlských z let –» стала збірка актів
та протоколів міста Б’єле та адміністративно прилеглих сіл. У статті ми
спробуємо визначити найбільш уживані типи антропонімоформул даної
пам’ятки, дати їм якісну, кількісну та хронологічну характеристику, про-
слідкувати динаміку їхнього поширення у межах певної адміністративно-

-територіальної одиниці протягом трьох з половиною століть
Вчені стверджують, що еволюція правової системи поряд з еконо-

мічним розвитком була одним з наймогутніших позамовних факторів
впливу на формування національних антропонімосистем. Відомо, що
у допрізвищевий період, у людини було кілька імен, і вибір одного
з них був зумовлений мовленнєвим узусом. Однак при оформленні ран-
ніх юридичних документів, в умовах відсутності офіційних норм іменува-
ння, гостро постає потреба якнайточнішої ідентифікації особи. Наприклад,
досліджувані нами акти регулювали господарське та правове життя жите-
лів округу (оформлення спадку, розподілу меж, дарчі грамоти) а, відтак,
задля чіткої номінації особи й уникнення тезкоіменності, поряд з особовим
іменем писарі фіксували «розрізнювальні назви» (термін М. Худаша), що
їх мала людина [, с. ]. Підбір таких додаткових назв та, зрештою, і їх фор-
мулювання в актах не підлягали жодному нормуванню. Це могли бути гіпо-
користичні форми хресних імен, посесивні найменування за іменем батька,
чоловіка, дружини, ремесла, вказівка на місце походження чи проживання.
Й. Бенеш стверджував, що метою подібних прізвиськ в адміністративних
документах вже була не насмішка чи означення особи для певного кругу,
вони слугували для важливого зв’язку із суспільством [, c. ].

Антропонімія пам’ятки у хронологічному зрізі

Статистичні підрахунки свідчать, що протягом чотирьох століть кіль-
кість однолексемних антропонімів у даній пам’ятці стрімко зменшується.
Більше того змінюється стилістичне навантаження цієї структурної групи.
З кінця  століття однолексемний антропонім більше вживається у рамках
повторної номінації особи, ніж з метою ідентифікації. Порівняймо: …mezi
Václavem Kúbelí z Mukařova… // o skutek, kterýž jest učinil tajž Václav… [,
, с. ] (далі посилання на це видання в тексті статті подаються лише
вказівкою дати фіксації оніма та сторінки в дужках),Ondřej syn Vlkuov z Čis-
te kaupil státek… / A nadepsaný Ondřej… zapisuje statek sobě a ženě své Žofce…
[, c. ], …Janem Šimonovým, synem nebožtíka Vávry… // …ten statek Janův
nechce navraceti… [, c. ], Jakub příjmí Jakubec, syn nebožtíka Bartoně… //
…osvědčení Jakubovo v knihy tyto naše [, c. ].
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Трилексемні антропоніми протягом століть не зазнали суттєвих змін,
залишаючись на позначці – відсотків. Що стосується дволексемних вла-
сних особових назв, то в записах – століть вони домінують, становлячи
трохи більше половини усіх онімів. Однак у  столітті доводиться спостері-
гати різкий стрибок антропонімних двочленів — вони сягнули  відсотко-
вої позначки, залишивши на периферії одно- та трилексемні власні назви.
Порівняймо динаміку у табл. № .

14 ст. 15 ст. 16 ст. 17 ст.
Однолексемні антропоніми 37,0 % 28,0 % 22,5 % 4,0 %
Дволексемні антропоніми 54,0 % 58,0 % 60,0 % 81,0 %
Трилексемні антропоніми 9,0 % 14,0 % 17,5 % 15,0 %

Таблиця № . Динаміка поширення багатолексемних власних особових назв
у діахронії

Статистика дає можливість припустити, що для дволексемних імену-
вань  століття стало точкою відліку в напрямку до закріплення їх у мов-
леннєвій практиці чехів та поступового становлення національної чеської
антропонімоформули. Подібні думки висловлювали відомі чеські онома-
сти. Так Ф. Цуржін переконаний, що на формування чеських антропоні-
мійних двочленів мала великий вплив німецька антропонімія, особливо
в містах [, с. ]. Й. Бенеш, посилаючись на Гулаковського, стверджував,
що іменування осіб «сучасного типу» поширюються у Чехії з  століття,
а у  ст. їхнє вживання переходить у звичай [, ]. Історичні факти на
користь існування цієї версії наводить В. Давідек: «Як тільки простолюдин
мав справу з державними інститутами, величність усвідомлювала його цін-
ність не лише господарську, але і моральну. Зокрема при стрімкому рості
кількості населення, його прошарків та суспільних відносин, важливо було
визначити особу та її найближчу родину» [, с. ]. Вирішальною межею
у хронологічному плані, на думку дослідника, стала так звана тридцятилі-
тня війна (–), після закінчення якої держава почала організовувати
міські канцелярії, що піклувалися про територіальне закріплення підданих
та й про тотожність (відповідність) осіб взагалі. В. Давідек стверджує, що
після тридцятилітньої війни саме дволексемні антропоніми у вигляді осо-
бового імені та прізвищевої назви (останніх побільшало ще за часів гусит-
ського руху) з  століття все частіше уживаються як родинні назви, а з 
століття починають системно передавалися у спадок по чоловічій лінії [,
с. ].

Розглянемо детальніше структурні типи дволексемних антропонімів.
. Дволексемні антропоніми в актах представлені чотирма типами: ім’я

+ прізвисько, ім’я + відтопонімне означення, ім’я + назва за професією та
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ім’я + посесивний компонент. Варто згадати, що у пам’ятках – століть
включно перші два типи онімів займали домінуючі позиції [, с. –],
слабше представлений четвертий тип, а третій — взагалі відсутній.

Порівняймо, як змінювалася питома вага дволексемних антропонімів
у хронологічному зрізі (таблиця № ).

14 ст. 15 ст. 16 ст. 17 ст.
Ім’я + прізвисько 30,0 % 26,5 % 28,0 % 85,0 %
Ім’я + назва за професією 21,0 % 23,5 % 35,0 % 6,0 %
Ім’я + відтопонімне означення 41,0 % 39,0 % 29,0 % 8,0 %
Ім’я + посесивний компонент 8,0 % 11,0 % 8,0 % 1,0 %

Таблиця № 

У  столітті питома вага першої структурної групи різко сягнула позна-
чки  %. На користь даної статистики промовляє, зокрема, теза Я. Свободи
про те, що з усіх відомих допрізвищевих назв саме прізвиська органічно
трансформувалися в усі типи сучасних чеських прізвищ [, с. ].

Розглянемо детальніше кожен структурний тип.
. Особове ім’я + прізвисько — чисельна група онімів, що характеризува-

лася квантитативною стабільністю протягом кількох століть (їхня питома
вага коливалась в межах  %). Ця формула існувала у двох варіантах: з ком-
понентом dictus: Maczko dictum Cladiwa [, ], Jessek dictus Bradacz [,
], Haylano dicto Plach [, ], Hannusio dicto Ways [, ], Mikess dictus Li-
chva [, ], Wankone dicto Sudalkone [, ], Hannuss dictus Keserynk [,
], Hannus dictus Ruot [, ], Mikess dictus Bochnecz [, ], Pecha dictus
Chvalik [, ], Symon dictus Mlly [, ], Johannes dictus Cruz [, ],
Paulus dictus Brzezka [, ], Bartolomei dicti Baress [, ], та без нього:
Hynko Berca [, ], Bartošek Mikulaš [, ], Hannus Roth [, ], Mikulaš
Kopač [, ], Stojslav Koza [, ], Jan Roth [, ], Maceк Mudry [, ],
Pessik Kopacz [, ], Pešek Svazal [, ], Janda Daves [, ], Petr Vacek
[, ], Barner Marek [, ]. Якщо, наприклад, у  столітті формула
особове ім’я + прізвисько ще містила слова dictus/řečený, то у моделях 
століття цей додатковий компонент відсутній взагалі (див. таблицю № ).

14 ст. 15 ст. 16 + 17 ст.
З компонентом dictus 42 % 19 % −
Без dictus 58 % 81 % 100 %

Таблиця № 
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Таким чином, синтаксично вільні словосполучення типу ім’я + dictus +
прізвисько (також існували в інверсійному варіанті) з  століття поступово
трансформуються у стійкі словосполучення ім’я + допрізвищева назва (без
інверсії): Jan Čeněk [, ], Jiřik Fukau [, ], Jan Bareš [, ],Mikulaš
Paul [, ], Pavel Boček [, ], Jan Leva [, ], Matouš Spička [,
], Jan Zednik [, ], Jan Strach [, ],Ondraček Pižlík [, ],Duchek
Wlachý [, ], Mikulaš Slama [, ], Lukeš Jan [, ], Baltazar Jeník
[, ], Hloukal Jan [, ], Hlousal Jiří [, ], Jan Janda [, ],
Jiří Šimek [, ].

Часто модель ім’я + прізвисько доповнювалася ще одним компонен-
том — відтопонімним означенням або назвою за професією, трансформую-
чись таким чином у трилексемні антропніми типу ім’я + прізвисько + відто-
понімне означення (, %) та ім’я + прізвисько + назва за професією ( %):
Gallus dictus Lekarz de Chotietow [, ], Mikess dictus Buben de Chozetow
[, ], Beneš Žak ze Sudomiře [, ], Jan Sadlo ze Smilkowa [, ],
Mikulaš Mraz s Sudomiře [, ], Jan Vlkoš ve Žďaře [, ], Jan Hurtik
z Luk [, ], Peter Procko z Kolomut [, ], Beneš Kulhavý z Katušic
[, ], Jiři Král osepnik [, ].

Одиничними є фіксації моделей ім’я + два прізвиська (Andreas Passek
dictus Swazal [, ], Václav Setil jinak Celný [, ]).

) Особове ім’я + назва за професією. Подібні іменування становлять
 % від усієї кількості дволексемних антропонімів: Jan czesszerz (česíř) [,
], Janek olejník [, ], Šimon provaznik [, ], Křiž vožataj [, ],
Mauricius faber [, ], Kúba švec [, ], Šavlata švec [, ], Mathějek
kramář [, ], Urbanek kovář [, ], Antoš sladovník [, ], Křiž kovář
[, ], Duchek řeznik [, ], Dušta řeznik [, ], Jacub bečvář [,
], Lexa řezník [, ], Mikuláš řezník [, ], Jakub konšel [, ], Vá-
něk písař [, ], Petr sladovník [, ], Bartoš písář [, ], Vít řezník
[,], Velek pekář [, ], Vlach súkenník [, ], Beneš švec [, ],
Benek súkenník [, ].

Іноді ця модель іменування ускладнювалася третім компонентом — від-
топонімним означенням субстантивного типу. Таким чином утворювався
антропонімний тричлен особове ім’я + назва за професією + відтопонімне
означення ( %): Nyczkone judice de Provodin [, ], Pessyk judex de Byela
[, ], Maczko thrabernator de Katusycz [, ], Koubek švec z Besedic [,
], Mařik hájny z Čisté [, ], Jaroš střelec z Prahy [, ], Křiž rychrař
z Oken [, ], Váněk rychrař z Divinz [, ], Jakub kloboučnik z Hradiště
[, ].

) Формула особове ім’я + відтопонімне означення традиційно представ-
лена у двох морфологічних варіантах — субстантивному та ад’єктивному.

а) Особове ім’я + прийменник de/z + топонім: Welkonis de Chotietow [,
], Janonis de Bezdyez [, ],Adamde Kluk [, ],Domine Kaczcze deMssen
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[, ], Johannes de Hodkowicz [, ], Cuness de Sudomirz [, ], Sobie-
hrdlo de Drzewczycz [, ], Chwalik de Mssen [, ], Marcus de Sudomirz
[, ],Markleta de Bukowen [, ], Johanni et Nikolao de Pluzna [, ],
Rzehak z Pluzne [, ], Walossone de Sudomirz [, ], Jan z Janovic [,
], Mařka z Vratné [, ], Václav z Daubravice [, ], Zíga z Chotietova
[, ], Tobiaš z Harašova [, ], z Březovic Paclik [, ], Štěpan z Do-
halic [, ], Jelen z Přeprd [, ], Giera z Čisté [, ], Štěpan z Čisté
[, ];

б) ім’я + відтопонімний прикметник з суфіксом -ský: Hanuš Pavlovský
[, ], Mikulaš Všelyský [, ], Mikulaš Tachovský , , Jan Holanský
[, ], Hereš Vesecký [, ], kněz Bartoloměj Němčanský [, ], Jan
Preloucký [, ], David Příbenický [, ], Pavel Všehradský [, ],
Berounský Jan [, ], Březovský Adam [, ], omaš Chyšský [, ].

Нерідко людина була носієм двох таких відтопонімних іменувань, най-
частіше їх мали представники шляхти. Одна назва, як правило, вказувала
на місце походження особи (а, відтак, і на належність до відомого роду),
інша — на місце проживання, маєток. Питома вага іменувань з двома
топонімами у своєму складі становить  % серед усіх трилексемних антро-
понімів. Поєднувались, як правило, два топоніми з прийменниками de/z,
(seděním) na: Bohuslav z Cinvaldu na Dražicich [, ], Václav z Tuboz na Če-
jeticich [, ], pan Jan z Janovic a z Petršpurka [, ], Tobiaš z Harašova
na Houšce [, ], Eliška z Dube a z Lipého [, ], Jan z Dubé a z Lipého
[, ]; відтопонімний прикметник + топонім: pan Jan Ceteňský z Cetně
[,], Peter Radimovský z Paluze [, ], pan Jan a pan Ctibor z Cimburku
a z Tovačova [, ] // pánuov Tovačovských z Cimburku [, ]; рідше два
морфологічні варіанти одного топоніма: Mikulaš Mněticský ze Mnětic [,
], pan Jan Prostěborský z Prostiboře [, ].

) Формула особове ім’я + посесивна назва. Основними типами слово-
творчих формантів, що у минулому служили для означення родини та
родинної приналежності, на думку Ф. Цуржіна є суфікси -ovic, -ův, рідше

-ého, -ých, -ý [, ]. У досліджуваних актах Б’єльських посесивна назва
реалізована переважно у формі ад’єктивного патроніма (іноді посесивної
назви за іншим родичем) на -ův, -ová: Gyndra Obrubaconis [, ], Budikuov
Jan [, ], Johannes filius Budikonis cum Dorothca [, ], Holubuov Matěj
[, ], Březkův Pavlík [, ] / Pavlik syn Brřezkuov [, ], Havel a Ja-
na sirotci nebožce Jankovi [, ], sirotek nebožce Vackov jmenem Valenta [,
], Jakub Lukšow syn [, ], Pavel Špičkuov [, ], Havel Klichov [,
], Beneš Klichův [, ], Jaroš Prussuov [, ], Vit Mutuov [, ], Pru-
šuov Jaroš [, ], Petr Vojkuov syn [, ], Hrochův Matouš [, ], Jan
Baršuov [, ], Jan Šimonuov [, ], Macha vidua Kuchtonis [, ],
Babincová Jana [, ], Kladivová Dorota [, ], Marusska filiaiechonis
(Kvěchová) [,], Macha vidua Kuchtonis [, ], Dorothee dicte Kladywowe
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[, ], Hlivicová Mařka [, ], Kačka Zubková [, ], Bačková Duora
[, ],Magdalena soror Viti Consselikonis [, ], pani Eliška Berková [,
]; рідше присвійної назви субстантивного типу Henzl filius Lechnari [,
], Hannussio et Martino fratribus olym Mathie filiis [, ], Petra olym Adalber-
ti de Kluk vivua [, ], Osanna manželka Nikla pekáře [, ], Jane dceři
téhož Zígy [, ], syn Marety Ojtěch [, ], Johanni filio Byethie [,
], Mathie patris Hliwicze [, ], Mařka macecha Matěje [, ], Matuš
sestřenec рana Prokopa z Dražic [, ], Jana bratrana pani Barbory [, ].

Решта присвійних формантів, описаних Ф. Цуржіном, у досліджуваній
пам’ятці є малопродуктивними, наприклад, суфікси -іn: Petr otec Mařčin
[, ], Vitek Maczetin [, ], Denczyn Ferdynand [, ]; -оvý: Ma-
tějem synem Strnadovy [, ], Beneš Klichovy i Klichov [, ]; -ý/-á:
Van’a vdova Rabuska [, ] i Van’a Rabuska [, ], Anka contoralis Wr-
chovwateho / Anka Vrchovata [, ]. А формант -ovic — непродуктивний.
Ф. Цуржін переконаний, що функціонування певних присвійних форман-
тів закріплене за конкретною епохою суспільного розвитку. Так типи на

-ovic (а це застиглі форми родового відмінку множини) вказували на при-
належність до родини, тому задовольняли потреби родоплемінного ладу.
А типи на -ův (форми однини) позначали відношення до особистості, до
окремої людини, тому були більш прийнятні для суспільства феодального,
з розвиненим правом приватної власності [, с. –]. Історики стверджу-
ють, що у  ст. чеське королівство зазнало вагомих структурних змін госпо-
дарського та правового характеру, у результаті яких суспільство втрачало
риси раннього середньовіччя і перетворювалося у суспільство «західного
типу» [, с. ]. Можливо, саме тому з  ст. згасає продуктивність моделі
на -ovic, натомість починають активно функціонувати моделі на -ův, з ст.
з’являються типи на -ého, з  ст. — на -ovo [, с. ].

Вказана модель іменування могла бути поширена вказівкою на місце
перебування чи походження людини. У такий спосіб утворювався антро-
понім особове ім’я + посесивний компонент + відтопонімне означення
(, %). Присвійний компонент у даних антропонімах фіксується перева-
жно у вигляді прикметника на -ův, ová ( %): Luxa filie Janonis de Bezdiez
[, ], Trojani Maceta de Sudomerz [, ], Konšeliková Magdalena z Besedic
[, ], Kaczka filie Maczonis quondam de Wraten [, ], Mařik z Březovic
syn Jakubov [, ], Matěj z Vratna syn Strnadů [, ] / Matěj Strnadov syn
z Včratna [, ], або посесивної назви субстантивного типу () %: Johan-
nes natus Michaelis de Sudomirz [, ], Jana Divisij filia de Sudomirz [, ],
Petrus civis de Biela natus Adalberti [, ], Margareta de Sudomirz contoralis
Hawe [, ], Jana dcera téhož Zigy kteráž jest v Praze [, ]. Одиничний
випадок становить фіксація імені та двох посесивних назв: Janem Šimono-
vým, synem nebožtika Vavry [, ].
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Отже, дослідження старочеських актів  – поч.  ст. показало, що
антропонімія цього періоду становить собою складне утворення, основу
якого складають дволексемні власні особові назви. Такі складені імена про-
тягом -х століть зберігали тенденцію до стійкого збільшення, а з  ст. —
превалюють із значним відривом над антропонімними одно- та тричле-
нами. Усі багатолексемні антропоніми даної пам’ятки характеризуються
різноманітністю у засобах лексичного вираження і багатством структур-
них компонентів. Антропонімоформули, у складі яких є прізвисько та від-
топонімне означення, характеризуються наскрізністю вживання упродовж
досліджуваних нами століть.
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e Anthroponomy of Old CzeWritten Records of Bussiness Style (A Case study
of “Listiny a zápisy Bělské o věce městský i sedlský z let –”)
Nataliya Petritsa
e present research deals with the contents and dynamics of the use of personal names
in old Czech documents in –th centuries. On the basis of statistical analysis we have
defined the main trends in the development of old Czech antroponymy of that period. In
the  centuries there appeared the tendency to constant enlargement of two-lexem antro-
ponyms. e th cent. became the countdown of their steady formation in speech. Later
on they became the basis of the Czech antroponymical formula. Since th cent. e most
widespread two-lexem model of naming people is has been the formula personal name +
nickname.
Key words: anthroponomy, compound personal names, onelexem and multilexem antro-
ponims, antroponymical formulas.

Антропонимия древнечешских письменных памятников делового стиля
(на материале «Listiny a zápisy Bělské o věceměstský i sedlský z let –»)
Наталья Петрица
В статье исследуется состав и динамика употребления составных личных именова-
ний в чешском актовом языке XVI–XVII веков. Статистические данные исследова-
ния показали основные тенденции в развитии чешской антропонимии этого пери-
ода: в ХV в. появилась тенденция к увеличению количества двухлексемных антро-
понимов, а XVII в. стал точкой отсчёта в направлении к их закреплению в языковой
практике чехов и постепенного становления национальной чешской антропоним-
ной формулы. Наиболее распространённой двухлексемной моделью именования
личности от XVII в. является личное имя + прозвище..
Ключевые слова: антропонимия, составные личные именования, однолексемные
антропонимы, многолексемные антропонимы, антропонимная формула.
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Українське мовознавство
про інформаційне забезпечення стилістики
в період розстріляного відродження

Статтю присвячено аналізові поглядів українських мовознавців на інформаційне
забезпечення вишівської стилістики періоду Розстріляного Відродження. Увагу
акцентовано на погляди С. Бевзенка, І. Білодіда, С. Єрмоленко, Л. Масенко, З. Фран-
ко, Ю. Шевельова та інших.
Ключові слова: лінгвістика, мовознавці, інформаційне забезпечення, період Роз-
стріляного Відродження, українська мова, стилістика.

У –-і рр. ХХ століття відбулося становлення інформаційного забезпече-
ння вишівської стилістики української мови.

С. Я. Єрмоленко небезпідставно стверджує: «Як наймолодша мовознавча
дисципліна стилістика виокремлюється в –-і роки ХХ ст., набуваючи
ознак системи впорядкованих і взаємопов’язаних понять, проектуючись на
галузь загального, теоретичного мовознавства, а також сферу практичного
оволодіння мовою» [, с. ].

«Внаслідок заборони, накладеної у -х роках на всі лінгвістичні та лекси-
кографічні праці, створені в попереднє десятиліття, мовознавча спадщина
періоду Розстріляного Відродження мало досліджена», — констатує Л. Т. Ма-
сенко []. Відтак цей період інформаційного забезпечення вишівської сти-
лістики української мови вартий уваги.

Перші напрацювання зі стилістики української мови віднаходимо
в таких працях: В. І. Сімович «Граматика української мови» ( р.),
В. Г. Домбровський «Українська стилістика і ритміка» ( р.), О. Б. Курило
«Уваги до сучасної української літературної мови» ( р.) та «Паралельні
форми в українській мові, їх значення для стилю» ( р.), І. І. Огієнко
«Український стилістичний словник» ( р.), М. Ф. Сулима «Українська
фраза. Коротенькі начерки» ( р.), М. Д. Гладкий «Наша газетна мова»
( р.) і «Мова сучасного українського письменства» ( р.), Б. Д. Тка-
ченко «Нарис української стилістики» ( р.), О. О. Синявський «Норми
української літературної мови» ( р.) і «Порадник української мови»
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( р.), О. М. Матвієнко «Стилістичні паралелі. Проти пуризму» ( р.),
С. С. Смеречинський «Нариси з української синтакси (у зв’язку з фразе-
ологією та стилістикою)» ( р.), Л. А. Булаховський «Основи мовознав-
ства» (– рр.), Н. А. Каганович «На мовно-стилістичні теми» ( р.),
П. П. Плющ «Збірник вправ з стилістики» ( р.).

Прикметно, що в –-і рр. ХХ століття відбулося становлення інфор-
маційного забезпечення стилістики української мови як науки й навчаль-
ної дисципліни та її формування, переважно, на помежів’ї з іншими галу-
зями мовознавства, зокрема історією української літературної мови, орфо-
графією, лексикологією, граматикою, культурою української мови, ритори-
кою, основами теорії літератури тощо.

За твердженням Ю. В. Шевельова, «Українське мовознавство може пиша-
тися багатьма справді блискучими постатями. Після блискучого троєзір’я
 сторіччя — Олександра Потебні, Костя Михальчука, Павла Житецького
другий гребінь піднесення знаменували двадцяті роки нашого сторіччя, коли
працювали В. Ганцов, О. Курило, П. Бузук, Є. Тимченко, О. Синявський, М. Сули-
ма, І. Зілинський, В. Сімович… Вагу цих мовознавців оцінив, між іншим, і совєт-
ський режим: усі ці мовознавці, що були в сфері засягу режиму, були знищені,
докладено всіх зусиль, щоб знищити їхні твори, замовчати відкрите ними»
[, с. ].

Навіть у період наступу на українізацію й репресивної політики ВКП(б)
здійснювалися мовознавчі наукові дослідження, тривала робота з унорму-
вання української літературної мови, порушувалися питання про необхі-
дність свого шляху та незалежності від впливу інших культур []. Це зна-
кові роки для української культури загалом і для мови зокрема.

У радянських лінгвістичних дослідженнях праці зі стилістики україн-
ської мови, видані друком у період Розстріляного Відродження, згадуються
побіжно або з негативного погляду.

Уникає аналізувати цей період розвитку української стилістики І. К. Бі-
лодід [, с. –], а про «Нарис української стилістики» Б. Д. Ткаченка
дослідник стверджує, що ілюстративний матеріал «…часом дібраний без
певної естетичної вибагливості» [, с. ]. Про інші українські стилістичні
розвідки періоду Розстріляного Відродження в академічній стилістиці 
року замовчується.

З. Т. Франко в праці «Мовознавство на Україні за п’ятдесят років»
( р.) аналізує дослідження в галузі стилістики за означений період
в такий спосб: «У -і роки і на початку -х, з поповненням словесно-вира-
зових засобів української літературної мови відповідно до розширених після
Жовтня сфер її функціонування, найбільш помітне місце в галузі стилістики
займають статті, рідше монографічні праці з культури мови» [, с. ].
З-поміж праць, які не втратили наукової вартості, вона називає «Пара-
лельні форми в українській мові» О. Б. Курило та «Нарис української сти-
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лістики» Б. Д. Ткаченка. Останню з названих праць кваліфікує як «першу
в українській стилістиці спробу систематизації тих мовних явищ, які прое-
ктуються на сферу стилістики, в тому числі тих, які стосуються тих чи
інших стилів і які є носіями тих чи тих стилістичних властивостей…» [,
с. ], і продовжує: «…на свій час вона була найкращим і науково найква-
ліфікованішим посібником з практичної стилістики української мови» [,
с. ].

Ю. В. Шевельов у передмові до п’ятого видання книги О. Б. Курило
«Уваги до сучасної української літературної мови» пише: «… в третьому
виданні вона стала широким порадником в основних синтаксично-стилістич-
них питаннях української літературної мови. Як настільна книга літератур-
них редакторів вона визначила собою весь напрям їх праці на довгі роки» [,
с. ].

Водночас були й негативні відгуки про «Уваги до сучасної української
літературної мови». С. І. Василевський гнівно висловлювався: «Виразним
представником цієї контрреволюційної програми української буржуазії в укра-
їнському мовознавстві є безумовно Курило, автор ‘Уваг до сучасної україн-
ської літературної мови’. Ми маємо всі підстави так говорити, бо врешті
саме ‘Уваги’ довгий час були найавторитетніші в мовних питаннях, саме
в ‘Увагах’ сконденсовано найбільше націоналістичної зарази, саме ‘Уваги’ запо-
діяли чи не найбільше шкоди, що й тепер ще дається взнаки, саме ‘Уваги’
були продовженням отої буржуазно-націоналістичної ошуканської програми
під заялозеним, спаскудженим ‘народницьким’ прапорцем.

Побіжний огляд усього того, що зібрано в ‘Увагах’, переконує з усією катего-
ричністю в тому, що це згусток ідеології українського націоналізму. Почина-
ючи від ‘Вступного слова’, де кожна літера буквально агітує за націоналізм…»
[].

 року в Харкові Б. Д. Ткаченко, український мовознавець-україніст
доби Розстріляного Відродження, учень О. Н. Синявського, під керівни-
цтвом Л. А. Булаховського здійснив першу спробу створення окремого спе-
ціального курсу стилістики української мови «Нарис української стилі-
стики». Новаторська значущість лекцій полягала у віддзеркаленні стилісти-
чних явищ української мови, залученні ілюстративного матеріалу з худо-
жньої літератури, фольклору, народно-розмовної мови.

С. П. Бевзенко так відгукується про це видання: «Вона була першою
загалом вдалою спробою систематичного викладу питань української стилі-
стики, в якій уважний читач, зокрема студент і вчитель, міг знайти і кон-
кретні практичні поради щодо вживання окремих груп лексики, фразеологі-
змів, граматичних форм тощо… Після цієї праці тривалий час не з’являлося
друком більш-менш серйозних розвідок з питань української стилістики» [,
с. ]. Про праці В. Г. Домбровського, О. М. Матвієнка, С. С. Смеречинсько-
го та інших жодних зауваг немає.
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О. Н. Синявський у практичному підручнику «Норми української літе-
ратурної мови» почасти тлумачить стилістичні особливості відмінкових
форм іменника; подає зауваги щодо використання прикметникових форм
у художньому стилі та діловій мові, визначає їхні стилістичні функції; ана-
лізує стилістичне використання дієслівних форм; характеризує різні «сти-
лістичні ефекти» синтаксичних одиниць і т. ін.

Дещо пізніше Ю. В. Шевельов сміливо стверджував: «Тільки через двад-
цять років після появи ‘Норм’ Синявського вийшов колективний ‘Курс сучасної
української літературної мови’ під редакцією Л. Булаховського, який де в чому
переглянув підхід Синявського, а де в чому деталізував його, але ледве чи пере-
вершив. Праці Синявського і його однодумців живуть у самому характері суча-
сної української літературної мови, але вони зберігають свою актуальність
і як порадники, джерело довідок і цілком ще сучасні й живі наукові розвідки»
[].

«Своєрідним відсадком потебнянства — спершу в Варшаві, а після  р.
у Києві — став гурт дослідників стилістичної синтакси українщини з Євге-
ном Тимченком, Миколою Сулимою, Оленою Курило й, мабуть, Сергієм Смере-
чинським», — зауважує О. Т. Горбач [, с. ]. С. С. Смеречинський «Пропагу-
вав уживання народнорозмовних конструкцій в усіх стилях, включно з публі-
цистично-науковим, і це стягнуло на нього  р. напади партійно-офіційної
критики О. Сабалдира та ін., а далі — репресії, арешт і загибель» [, с. ].

Праця С. С. Смеречинського «Нариси з української синтакси (у зв’язку
з фразеологією та стилістикою)» — це підвалини сучасної стилістичної мор-
фології та стилістичного синтаксису, зокрема стилістичні норми побудови
окремих синтаксичних конструкцій, правильне вживання відмінків, стилі-
стична навантага категорії роду. Повсякчас дослідник звертає увагу на укра-
їнську народну мову, порівнює стилістичні явища української мови з кон-
струкціями, притаманними російській, польській та іншим мовам.

Після появи «Нарисів» С. С. Смеречинського в Інституті мовознавства
АН УРСР, який очолював Н. А. Каганович, розпочалася їхня нищівна кри-
тика, зокрема в статті Г. О. Сабалдира «Проти буржуазного націоналізму
і фальсифікації» []: «Підсумовуючи все сказане тут, ми робимо висновок,
що автор сфальсифікував мовні факти, по націоналістичному висвітлив
питання орудного присудкового; його висновки неправдиві, ворожі, шкідливі»
[, с. ]; «Праця С. Смеречинського є яскравий зразок боротьби націоналі-
зму з творчим процесом розвитку української мови. Автор рішуче й кате-
горично виступає проти пожовтневого мовного процесу» [, с. ]; «Ми
не будемо зупинятися на дрібніших питаннях ‘Нарисів’ С. С. Смеречинського,
бо вважаємо, що й поданого досить, щоб переконатися в шкідливому, націо-
налістичному трактуванні мовних фактів у рецензованій праці, а відтак
визнати її за твір ворожий, що його негайно треба знищити, бо важко,
мабуть, найти виразніший націоналістичний твір в українському мовознав-
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стві, що фальсифікують факти української мови…, що намагаються позба-
вити українську мову інтернаціональних термінів, що створюють бар’єр
між мовою українською і мовами братніх республік, зокрема російською, що
ігнорують мову трудящих мас УРСР» [, с. ].

Перед цим були негативні відгуки про розвідки О. Б. Курило,
А. Ю. Кримського, Є. К. Тимченка, М. Д. Гладкого, М. Ф. Сулими, зокрема
публікація С. І. Василевського «Добити ворога» []: «Це вони — агенти укра-
їнської буржуазії — усякий новий факт української мови таврували знаком
‘русизм’ і таким чином уперто працювали над тим, щоб скувати розвиток
української мови, щоб спрямувати його біг на капіталістичний шлях, щоб
створити барʼєр між мовою українською і мовами братніх республік, зокрема
мовою російською» [].

У  році І. К. Білодід намагався «Осиковий кіл забити в могилу злікві-
дованих мовознавців ‘двадцятників’» [, с. ]: «О. Курило, М. Сулима, С. Сме-
речинський і подібні пропонували ‘правила’, — як в українській мові уникнути
‘чужої собі тропи, що нею йде російська мова’, як ‘очистити’ сучасну укра-
їнську мову від ‘росіянізмів’ і т. п. Націоналістичні мовознавці намагалися
‘вичистити’ з української мови елементи в термінології, фразеології, синта-
ксичних конструкціях. Натомість рекомендувалося запроваджувати лінгві-
стичні раритети, застарілу і віджилу лексику, фразеологію, мовні елементи
примітивно-хуторянських смаків. Ці настанови відбилися і в тих словниках,
фразеологічних збірниках, граматичних працях, які були підготовлені з уча-
стю націоналістичних мовознавців» [, с. –].

Підтримував І. К. Білодіда й М. А. Жовтобрюх: «Найбільш сконденсовано
архаїзаторські погляди на синтаксичну структуру української мови викла-
дені в книзі С. Смеречинського ‘Нариси…’ (), тому вона не становить будь-
-якої наукової та практичної вартості…» [, с. ].

С. Я. Єрмоленко на початку ХХІ століття слушно визнає: «Вивчення мово-
стилю як певної структурної цілісності, на відміну від опису стилістичних
засобів української мови, розпочалося у –-і рр.  ст. До того часу стилі-
стичні явища вивчалися у практичному плані як додаткова характеристика
лексичних, фразеологічних, граматичних явищ, як засіб урізноманітнення,
шліфування мови, вироблення загальнолітературних норм (праці мовознав-
ців –-х рр.  ст. О. Курило, І. Огієнка, М. Гладкого, Б. Ткаченка, О. Синяв-
ського, С. Смеречинського). На практиці об’єднувалися завдання стилістики
і культури мови, або пуризму» [, с. ].

Незважаючи на те, що -і роки — «доба великого терору української
мови», а також «…Усю, майже без винятку, плідну працю мовознавців -х
років було оголошено ‘шкідницькою й націоналістичною’, ‘спрямованою на від-
рив української мови від російської’. Нищівної критики зазнала передусім орі-
єнтація цих авторів на народну мову i мову памʼяток як на головні джерела
для усталення норм літературної мови. Навіть мову українських письмен-
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ників XIX ст., що на них посилається С. Смеречинський… Тавро ‘українського
фашизму’ було накладено на все мовознавство, на всі наукові видання Інсти-
туту української наукової мови і Науково-дослідного інституту мовознав-
ства…» [], — у цей період закладалися основи інформаційного забезпе-
чення стилістики української мови в надрукованих спеціальних працях
(В. Г. Домбровський, І. І. Огієнко, Б. Д. Ткаченко, О. М. Матвієнко, Н. А. Кага-
нович, П. П. Плющ), у введених окремих розділах зі стилістики (Л. А. Була-
ховський) та більшою мірою в загальномовознавчих розвідках через аналіз
дотичних питань (В. І. Сімович, О. Б. Курило, М. Ф. Сулима, М. Д. Гладкий,
О. Н. Синявський, С. С. Смеречинський).

Ми погоджуємося з думкою Т. Б. Лукінової: «У –-і роки написано
славні сторінки історії українського мовознавства. Цей період вражає і гран-
діозністю глибоко продуманих і далекоглядних планів і задумів, і масштабами
створеного невеликою кількістю талановитих, висококваліфікованих учених,
і ще більше — трагізмом долі багатьох із них… Часто-густо вони йшли нето-
рованими шляхами, інколи помилялися, більше змушені були творити під
жорстким ідеологічним тиском, гинули під кулями чи в засланні як ‚вороги’
і ‘шкідники’» [, с. ].
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Ukranian Linguistics about Informational Support of Stylistics in Period
of Executed Renaissance
Angelica Popovych
e article is dedicated to analysis of Ukrainian linguists’ expressions about informational
support of teaching Stylistics in higher school in period of Executed Renaissance. e
aention is paid to opinions of S. Bevzenko, I. Bilodid, C. Yermolenko, L. Masenko, Z. Fran-
ko, Y. Shevel’ov and others.
Key words: linguistics, linguists, informational support, period of Executed Renaissance,
Ukrainian language, Stylistics.

Украинское языкознание об информационном обеспечении стилистики
в период расстреляного возрождения
Анжелика Попович
Статья посвящена анализу взглядов украинских языковедов на информационное
обеспечение стилистики высшего учебного заведения в период Расстрелянного Воз-
рождения. Внимание акцентировано на взглядах С. Бевзенко, И. Билодида, С. Ермо-
ленко, Л. Масенко, З. Франко, Ю. Шевелева и других.
Ключевые слова: лингвистика, языковеды, информационное обеспечение, период
Расстрелянного Возрождения, украинский язык, стилистика.
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Лексико-фразеологічні комунікати в мові
сучасного дитячого мультиплікаційного фільму

У статті розглянуто стилістичні та семантичні особливості комунікатів усності
в сучасних мультиплікаційних фільмах для дітей, виділено основні структурні
моделі цих лексико-фразеологічних стереотипів. Обґрунтовано виділення поняття
«комунікат». Запропоновано класифікацію комунікатів за функціональними (фати-
чна, інформаційна, волюнтативна функції), структурно-семантичним і формально-

-структурним параметрами.
Ключові слова: комунікат, мовно-культурний стереотип, ситуативний мовний сте-
реотип, ситуативна функція.

На сучасному етапі розвитку лінгвістичних наук посилюється увага до
вивчення усних різновидів української літературної мови, конструктив-
них для сучасного мовно-інформаційного середовища, в якому формується
та реалізується естетика щоденного спілкування. Життя сучасної людини
тісно пов’язане з телебаченням. Для багатьох людей телевізор є основним
джерелом інформації, а діти біля екранів телевізору проводять більше часу,
ніж за будь-яким іншим заняттям. Отже, не можна залишати поза увагою
такий жанр кіномистецтва як «дитячий мультиплікаційний фільм». У слов-
никах немає чіткого тлумачення цього поняття. Тому поєднавши поняття
«фільм» та «мультиплікація», можна запропонувати таке визначення —
твір кіномистецтва, зроблений особливим видом кінознімання, об’єктом
якого є серія малюнків або об’ємних фігур, що зберігають послідовні фази
руху та створюють на екрані ілюзію руху нерухомих об’єктів [, c. ].

Мова дитячого мультиплікаційного фільму — актуальний жанр екран-
ного мистецтва, що має широку аудиторію споживачів. У ній скон-
центровано ситуації спілкування, наповнені характерними лексико-фра-
зеологічними комунікатами, тобто мовно-культурними стереотипами,
пов’язаними з автоматичною вербалізацією смислів, намірів, емоцій у кон-
кретних мовних ситуаціях. Оскільки в основі мови дитячого мультиплі-
каційного фільму лежить діалог, власне побутова діалогічна ситуація, то
його мовно-стилістичну основу складають ті засоби, що найбільш органі-
чні в усній розмовній комунікації, побутовому середовищі, де впродовж
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усього часу функціонування мови виробилися певні стандарти спілкува-
ння, закріплені у ситуаціях, які щоденно повторюються.

В українській та російській лінгвістиці є чимало праць присвячених
дослідженню таких ситуативних мовних стереотипів. Варто зазначити, що
термін «комунікат» не є загальноприйнятим. У теорії комунікації, прагма-
тичній лінгвістиці, функціональному синтаксисі використовують різні вза-
ємозамінні або ж синонімічні поняття: стійкі фрази, стійкі речення, комуні-
кативні формули, рутинні формули, приказки (Т. Ф. Осіпова), вигукові фра-
зеологізми (П. С. Дудик, Н. Д. Бабич, О. В. Кунін, А. Г. Назарян та ін.), комуні-
кативи (І. О. Шаронов, О. К. Кожина, О. Ю. Вікторова), комунікати (Н. В. Гуй-
ванюк, С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик), комунікеми (В. Ю. Мелікян, А. В. Чу-
гуй), релятиви (Г. В. Валімова, Д. І. Квеселевич), неподільні речення (Г. В. Ва-
лімова, В. Ю. Мелікян, О. К. Кожина, О. Л. Кукса, Г. Т. Кузь, П. С. Дудик та ін.),
граматичні ідіоми (І. А. Шаронов). Дослідники застосовують різні засади
аналізу цих явищ. Як слушно зазначав В. Ф. Кіпріянов, термін «комунікат»,
можливо, не ідеальний, але цілком прийнятний [, с. ].

На думку І. О. Шаронова, комунікати — неподільні стереотипні вислов-
лювання, відповідні репліки діалогу. Серед основних ознак комуніката
автор виділяє його самостійну позицію в реченні, фіксованість його емо-
ційно-експресивного забарвлення [, c. ].

На нашу думку, одна з важливих ознак комунікатів — їхній зв’язок із
ситуаціями та жанрово-стильовими різновидами мови, у яких вони наро-
джуються, формуються як стереотипи з етнокультурним ситуативно закрі-
пленим змістом, семантикою та тенденцією до сталості складників.

Як мінімальну комунікативно-синтаксичну непредикативну одиницю,
яка характеризується смисловою, синтаксичною, комунікативною цілісні-
стю розглядає комунікат О. Ю. Вікторова [, c. ].

У своїй роботі І. А. Казачихіна вказує, що попри різноманіття термінів
(зазначають, що їх близько ), більшість дослідників визначає такі особли-
вості комунікатів, як:

— вираження емоційної реакції на мову/ситуацію;
— інтенсіональне значення;
— структурно-семантична цілісність (нечленимість) компонентів кому-

ніката;
— шаблонність, стереотипність;
— десемантизація та набування нових значень;
— синтаксична незалежність;
— інтонаційна оформленість;
— жестово-мімічні характеристики [, с. ].
Менше спільних ознак комунікатів виділяє О. Ю. Вікторова:
— відносність їхнього смислу;
— непредикативність;





Лексико-фразеологічні комунікати в мові сучасного дитячого мультиплікаційного фільму

— використання як засіб вираження реакції на мову/ситуацію. Саме оста-
ння є основною ознакою комуніката [, с. ].

За лексико-граматичними ознаками класифікує комунікати (за його
термінологією «комунікативи») В. Ф. Кіпріянов, оскільки виходить із твер-
дження, що «комунікативи — це лексико-граматичний клас незмінюваних
слів, які виражають цілісну думку, і які функціонують у якості однослівних
неподільних речень» [, c. ]. Отже, він виділяє:

) первинні комунікативи (у цих слів є омоніми): а) комунікативні із
загальним значенням спонукання (ау, стоп, ша); б) комунікативи із загаль-
ним значенням оцінки чи заперечення (баста, шабаш, браво); в) комуніка-
тиви з іншим значенням (алло, ура, полундра);

) слова, які співвідносяться з іншими частинами мови як омоніми:
а) комунікативи іменного походження (біда, караул); б) слова, омонімічні
займенниковим словоформам (все, нічого); в) слова, омонімічні дієслівним
словоформам (бачиш, досить, скажеш(-уть); г) слова, омонімічні прислівни-
кам (добре, тихо); д) неповнозначні слова (а, ось, ну);

) група фразеологізмів (Он воно що; нічого подібного) [, с. ].
Спільне для усіх досліджень твердження, що комунікат — стійка суку-

пність результатів мовомисленнєвого процесу, яка забезпечує комуніка-
тивну поведінку.

Комунікати розглядають як мовні одиниці з різною структурою, скла-
дом і природою, тобто не можна вважати, що теорія комуніката вже сформо-
вана. Вона потребує уточнення в зв’язку з розширенням джерельної бази
досліджень усних і писемних текстів. Очевидно, у теорії комунікації мають
бути диференційовані: комунікати-речення, комунікати-словосполучення,
комунікати-інтер’єктиви. У будь-якому разі комунікати можна розглядати
як ізольовані одиниці, описані в структурі мови (фразеологізми, ідіоми),
інші ж — не можуть існувати ізольовано від контексту, ситуації. Їхнє семан-
тичне наповнення може варіюватися залежно від ситуації спілкування. За
О. А. Земською є два різновиди стереотипних ситуацій: а) стереотипи ети-
кету; б) міські стереотипи. Йдеться про ситуації, «прив’язані» до певного
місця в місті (магазин, громадський транспорт, вокзал, пошта та ін.) [,
c. ].

У мові мультфільмів широко представлені ситуації комунікування між
персонажами (діалоги, монологи, полілоги). Такі одиниці забезпечують
імітацію природного невимушеного спілкування, характерного для роз-
мовного стилю сучасної української літературної мови. Серед ситуативно
зумовлених різновидів розмовної мови на особливу увагу заслуговують сте-
реотипи як стійко повторювані репліки, пов’язані з повторюваними ситуа-
ціями.

Матеріалом дослідження є тексти сучасних власне українських муль-
тфільмів та перекладної мультиплікації, а саме: «Історія одного поросятка»
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(далі — ІОП), «Дерев’яні чоловічки» (далі — ДЧ), «Чарівний горох» (далі —
ЧГ), «Вій» (далі — В), «Було літо» (далі — БЛ), «Черепашки Ніндзя» (далі —
ЧН), «Три Панька хазяйнують» (далі — ТПХ), «Шрек» (далі — Ш), «Літачки»
(далі — Л), «Геркулес» (далі — Г), «Пригоди Джекі Чана» (далі — ПДЧ) та ін.

Відповідно до ситуації комунікати виконують фатичну, інформаційну,
волюнтативну функції, передають емоційно-експресивні стани, реакції
мовців-персонажів. Привертають увагу явища тяжіння комунікатів до фра-
зеологізації. Диференціюємо однослівні та багатослівні комунікати.

Оскільки однією з основних труднощів, пов’язаних із використанням
комунікатів, є їхня багатозначність, то важливо комунікат розглядати в кон-
тексті.

Матеріал дослідження засвідчує, що частина комунікатів виконуєфати-
чну функцію, тобто завдяки цим комунікатам установлюються контакти
між співрозмовниками, створюється формальна рамка діалогу. Пор. кому-
нікати в ситуативній функції привітання з метою почати розмову: Кішка:
Вибачте, будь ласка, ви не знаєте де живе Платон? Платон: Це я (БЛ); звер-
тання-знайомства: Оленка: Ти хто такий? Одуд: Я Одуд. Живу я тут. (ЧГ);
прощання: Шрек: Заходьте. Велетень: Ні, прощавайте! (Ш); Джей: Мені
час до школи. Бувай, Джекі (ПДЧ); питання: Оленка: Ти хто такий? Одуд:
Я Одуд. Живу я тут. (ЧГ); Панько: А де ще ви бачили таке гарне село як
наша Паньківка? Ага! (ТПХ); Бандит: Ось, класно, братва. Це виявилося про-
стіше, ніж я думав. (напад на них Рафаеля) Що це було? Що за прикол?
(ЧН);

Комунікати, що виконують інформаційну функцію, також характерні
для усного розмовного спілкування. У зібраному матеріалі засвідчено мов-
но-культурні стереотипи:

а) згоди: Хома: Змилосердься, бабусю. Як же можна, щоб християнські
душі пропали ні за що ні про що? Пустіть, бабусю. Бабуся: Ну, гаразд (В);
Майк: То як, ми перемогли? Леонардо: Десь так (ЧН);

б) заперечення: Воїн: Ви вправні бійці. Приєднуйтеся. Рафаель:Ні, дякую.
Переб’юся (ЧН); Віслюк: Я побіг за Шреком. Фіона: Е ні, дзуськи! (Ш); Тіберій:
Халяво! Халяво! Ти чув що сталося з Хомою Брутом? Халява: Ні, а що? Тібе-
рій: Пропав наш Хома! (В);

в) підбиття підсумку: Рафаель: Що ти себе мучиш, Майкі. Дні слави
минули. Краще забудь, живи реальним життям, думай про кар’єру. Майкі:
Так-так. Типові слова невдахи (ЧН);

г) відмови: Геркулес: Мені потрібна твоя допомога. Я хочу стати героєм,
справжнім. Філактет: Тут я пас, вибач. Геркулес: Чекай, вибач, це чому? (Г);

ґ) пригадування чогось: Тіберій: Пішли чутки, що дочка багатого
сотника, хутір якого недалеко від Києва недалеко, прийшла додому побита
і знаходиться при смерті. Хоче, щоб відхідну по ній читав Хома Брут, за
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ним сотник навіть коней прислав. Халява: Аааа, пам’ятаю, Хома дуже не
хотів їхати, та наш ректор пообіцяв його висікти різками (В);

д) погодження нащось і з чимось: Філ: Та годі! Ти героєм хочеш стати?
Багатьох я тренував на цю роль. Я і досі як згадую, болить мені у серці. Але
сину Зевса я відповім з усякою прямотою. Я скажу окей. Герк: То ти згоден?
Філ: Ще б пак! (Г);

е) сумніву: Ейпріл: Не кажи, що не чув про Вінтерскот. Кейсі: Ні, не чув.
Ейпріл: Вони ж повсюди: нерухомість, косметика, гель для волосся. Кейсі: Я не
користуюся гелем. Ейпріл: Та невже! (ЧН);

є) упевненості: Хома: а де ж дорога? Немає дороги. Давайте покричимо,
тут десь має бути хутір. Усі:Огогого! Хома: Хутір! Їй-богу, хутір! Я ж казав,
що тут є хутір. (стукають у двері). (В); Хома: Та ти чого? Ану, ану, ідіть
геть собі з Богом! Еге, та це ж відьма! Он воно що! (В).

Як бачимо, багато з інформативних комунікатів супроводжує певна емо-
ція, що посилює вираження суб’єктивного ставлення до ситуації чи стану
мовця у ситуації. Формальний знак емоційності — окличний знак. Дода-
ткові смисли виражають і самі репліки, що засвідчують емоційну реакцію
на ситуацію, як-от: Майкі: Так, я згадую як це громити злочинні синдикати.
Волинами обвішані, та куди їм проти нас?, перехід від одного емоційно-пси-
хологічного стану до іншого, наприклад, від невпевненості до впевнено-
сті: Дядечко: Є ще  таких талісманів гуру. Мої інформатори свідчать, що
«Чорна рука» теж на них полює. Ти з нами, Джекі? Джекі: Ну… Джей: Авжеж
з вами (ПДЧ). Емоційність мовця виражають і комунікати з відповідним
лексичним наповненням, наприклад, із лайливим словом: Скайвокер: От
дідько, Осоко. Я ж просив не відходити від мене (ЗВ).

Волюнтативна функція комунікатів — вираження волі щодо співро-
змовника: прохання, запрошення, порада, спонукання тощо, пор.: Чаклун:
Куховарити не вмієш, прибирати не вмієш, горох підстригати не хочеш. Ти
глянь як ми живемо! (ЧГ); Хома: Хутір! Їй-богу, хутір! Я ж казав, що тут
є хутір (стукають у двері). Хома: Ану відчиняй! (В).

Отже, комунікати є одиницями розмовної мови, що регулюють процес
спілкування. За їхньою допомогою можна виразити ставлення до чогось,
підтримати розмову, виграти час для обдумування рішення, почати або
завершити розмову. Комунікати відтворюються автоматично, підсвідомо.
Такі одиниці в художньому контексті, якими є екранна мова дитячого муль-
типлікаційного фільму, забезпечують імітацію природного невимушеного
спілкування, характерного для розмовного стилю сучасної української літе-
ратурної мови, якому притаманна невимушеність, спонтанність спілкува-
ння, переважно діалогічна форма обміну інформацією.

Саме в мультиплікаційних текстах сконцентровані стереотипні ситу-
ації спілкування насичені комунікатами, які діти можуть застосовувати
для подальшої комунікативної практики. Систему зафіксованих явищ най-
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краще відображає таблична класифікація комунікатів сучасних мультфіль-
мів за їхньою семантикою:

Семантична характеристика Комунікат
Заперечення Ні; Ні, ні, ні; Та що ти (ви); Нічого

подібного.
Захоплення, радість Клас; Супер; Це вау!; Ура; Ого; Та

невже!; Прикольно!; Слава Богу!;
Та що ти!; Дякувати Богу!; Ух ти!;
Кльово.

Обурення Ах ти; Так вам і треба; Та нев-
же!; Прикольно!; Тьфу (ти); Дідь-
ко; Чорт забирай.

Згода Ну, гаразд; Згоден; Так-так; Лад-
но.

Докір Гай, гай; Оце так.
Відмова Ні; Ні за що.
Відмова з різними відтінками А дзуськи; Ще чого.
Підбиття підсумку Еге!; Так ось!
Підтвердження чогось Справді; Звісно; Ага; Ій-богу
Погодження на щось Ладно; Вмовив; Авжеж
Здивування Нічого собі! Йой, людоньки добрі
Привертання уваги Даруйте; Вибачте
Жаль А хай тобі; Ох.
Сумнів Напевно; М-м-м; Ну; Е-е-е.
Здивування Що, правда?; Та невже; Оце так.
Страх Матінко!; Мама!; Господи!; Боже

мій! Ааа! Ой! Ні, ні, ні; Ой, мам-
цю!

Подяка Дякую!; Дай Бог тобі (вам) здо-
ров’я!

Роздуми (важко сказати) М-м; Е-е-е; Ну.

Орієнтація на природність, сучасність у мультиплікаційних діалогах
спричинює посилення колоквіалізації, одним із наслідків якої є використа-
ння у функції комуніката сленгізмів та жаргонізмів як синонімів до загаль-
новживаних розмовно-побутових фразеологізмів. Наприклад, в одному
з діалогів паралельно вживаються жаргонне «врубатися» (Врубився, мол.
жарг. Розуміти щось [, с. ]), «вʼїхати» й стилістично нейтральне «в курсі»
[, с. : «добре обізнаний з чим-небудь, поінформований про щось»], зіставте
контексти: Аїд: Тож ось у чому річ. Зевс, самодур і тиран, завів собі. Мойри:
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Славного, сильного сина. Ми в курсі. Аїд: Я в курсі, що ви в курсі. Я в’їхав,
врубився, до мене дійшло!

Отже, мова сучасної мультиплікації спирається на широкий спектр
комунікатів, пов’язаних із вираженням щонайширшого кола смислів, емо-
цій, інформації, станів мовців і їхнього ставлення до почутого. Усіх їх
об’єднує тяжіння до стереотипного зв’язку з ситуацією та її лексико-фразео-
логічним окресленням, а також подальшим закріпленням у системі гото-
вих конструктів.
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Lexical-Phraseological Communicative Units in the Language ofModern Animation for
Children
Fedir Prylypko
e article deals with, stylistic and semantic features of the communicative units of speak-
ing in modern animation for children, highlights the main structural models of lexical and
idiomatic stereotypes. e selection concept of “the communicative unit” is grounded. e
classification of the communicative units for functional (phatic, informational, voluntative
functions), structural-semantic and formal-structural parameters is offered.
Key words: communicative unit, linguistic and cultural stereotype, situational language
stereotype, situational function.
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Лексико-фразеологические коммуникаты в языке современного детского
мультипликационного фильма
Федор Прилипко
В статье рассмотрены стилистические и семантические особенности коммуника-
тов устности в современных мультипликационных фильмах для детей, выделено
основные структурные модели этих лексико-фразеологических стереотипов. Обос-
новано выделение понятия «коммуникат». Предложена классификация коммуни-
катов по функциональным (фатическая, информационная, волюнтативная функ-
ции), структурно-семантическим и формально-структурным параметрам.
Ключевые слова: коммуникат, лингво-культурный стереотип, ситуативный рече-
вой стереотип, ситуативная функция.
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Лексика соціолекту українських
футбольних фанатів (у порівнянні
з фанатським соціолектом польської мови)

У статті розглянуто особливості мовлення представників однієї з наймасовіших
молодіжних субкультур у більшості країн Європи — футбольних фанатів. На при-
кладі фанатських соціолектів української та польської мов описано тематичні
групи лексики, які виокремлено відповідно до специфіки суспільної активності фут-
больних уболівальників, що пов’язана з активною підтримкою улюбленої команди
під час матчів та з довколафутбольним життям фанатів.
Ключові слова: соціальний діалект, фанатське мовлення, соціолект українських
футбольних фанатів, соціолект польських футбольних фанатів, тематичні групи
лексики.

У сучасному українському мовознавстві дедалі більше зацікавлення викли-
кає специфіка мовлення окремих субкультур — соціальних діалектів. Соціо-
лект футбольних фанатів — однієї з наймасовіших молодіжних субкуль-
тур в Україні — залишається недостатньо висвітленим, попри окремі
спроби представити особливості комунікації футбольних уболівальників
[–]. Актуальність дослідження цієї теми зумовлена тим, що соціолект
українських футбольних фанатів ще не був предметом ґрунтовного дослі-
дження, хоча окремі лексеми з фанатського мовлення принагідно проана-
лізовано в працях про сучасний молодіжний сленґ [; ; ]. У польській
соціолінгвістиці відома монографія Еви Колодзєєк «Людина і світ у мові
субкультур» [], окремий розділ якої присвячено соціолектові польських
футбольних фанатів.

Питання специфіки фанатського соціолекту в цій статті буде просте-
жено на лексичному рівні, адже саме лексичні засоби — це сутність соціо-
лекту, основний елемент, який відрізняє мовлення окремої групи людей,
пов’язаних певними суспільними зв’язками, від мовлення загалу. «Лексика
соціолектів виконує функції інтеграції певного середовища та ідентифікації
його членів» [, с. ]. Мовна картина світу футбольних фанатів засвідчує,
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що найбільш розвиненою в цьому соціолекті є лексика, що відображає реа-
лії, які в бутті зазначеної групи відіграють найвагомішу роль — спільне
вболівання за ту чи іншу футбольну команду. Предметом дослідження роз-
відки є тематичні групи лексики, що їх виокремлено в мовленні футболь-
них фанатів. Для опису специфічної фанатської лексики здійснено порівня-
ння кількісного та якісного наповнення тематичних груп із соціолекту фут-
больних фанатів в українській та польській мовах. І це закономірно, адже
соціолекти футбольних уболівальників в обидвох мовах мали схожі шляхи
становлення та розвитку.

У соціолекті прихильників футболу тематичні групи можна виділити,
виходячи зі специфіки суспільної активності футбольних уболівальників,
яка пов’язана з підтримкою улюбленої команди під час матчів (у своєму
місті та під час виїзних поєдинків), а також із довколафутбольним життям
фанатів.

Однією з найбільших за обсягом і домінантною щодо частотності фун-
кціювання у фанатському мовленні є тематична група«назвифутбольних
команд». У межах цієї групи варто розмежовувати:

— назви команд, які використовують для номінування улюбленої
команди її фанати (здебільшого ці лексеми мають позитивну конотацію),
наприклад: азовці (маріупольський «Іллічівець»), бандери, бандерштадт,
хлопці з Бандерштадту, леви, зелені леви (львівські «Карпати»), бобри (київ-
ське «Динамо»), волиняни, волиняки, хрестоносці (луцька «Волинь»), вор-
скляни (полтавська «Ворскла»), городяни (футбольні клуби, які використову-
ють номінацію ідентичну до назву міста, за яке виступають; в українському
чемпіонаті це ФК «Харків» та ФК «Львів»), гірники (донецький «Шахтар»),
дніпряни (дніпропетровський «Дніпро»), каноніри, каштанчики (київський
«Арсенал»), коти (луганська «Зоря»), кримчани, таврійці, грифони (сімферо-
польська «Таврія»), леополітанс, золоті леви (ФК «Львів»), металурги (запо-
різький «Металург»), пивовари (київська «Оболонь») [–].

Подібну тенденцію спостерігаємо також із назвами польських команд,
наприклад номінаціями з позитивною конотацією є: оrły (збірна Польщі),
biała gwiazda, wiślacy („Wisła” Kraków), chłopcy znad Brynicy („Zagłębie” Sosno-
wiec), duma Pomorza („Pogoń” Szczecin), eLka, L-ka („Legiiа” Warszawa), GieKSy
(GKS Katowice), górnicy („Górnik” Zabrze), jaga („Jagiellonia” Białystok), kolejorz
(KKS „Lech” Poznań), krzyżacy („Apator” Toruń), lubinki, miedziowi („Zaglębie”
Lubiń), lwowiaki („Poloniа” Bytom), nafciarze („Wisła” Płock), odrzańscy („Od-
ra” Wodzisław), pasy („Cracovia” Krakόw), piastunki („Piast” Gliwice), scyzory
(„Korona” Kielce), szlachta z Wrocławia, twierdza Wrocław, stolica Śląska („Śląsk”
Wrocław), widzewiacy („Widzew” Łόdź), wilki morskie, portowcy, śledzie („Arkа”
Gdynia), wojskowi („Legia” Warszawa), zeta („Zawisza” Bydgoszcz) [–].

— назви футбольних команд, які використовують для їхнього най-
менування фанати команд-суперниць (лексеми з негативно конотацією,
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нерідко це образливі прізвиська), зокрема: бомжі, запори, МетаЗапор (запо-
різький «Металург»), внучата Ілліча, іллічівці, іллічі, ленінці, маріки (марі-
упольський «Іллічівець»), гуцули (львівські «Карпати»), жиди, ультрамари-
носи (одеський «Чорноморець»), колгоспники, собаки Павлова (полтавська
«Ворскла»), криві (криворізький «Кривбас»), кроти, кротярня, шахта, тери-
кон (донецький «Шахтар»), метаглисти, метал, тхори, хорьки, хаммери,
МХ, емха (харківський «Металіст»), пердо, пердь (дніпропетровський «Дні-
про»), фекали (вигадане вульгарне розшифрування абревіатури ФК — фут-
больний клуб; ФК «Харків» та ФК «Львів»), хохли, мєнти, динама (київське
«Динамо») [–].

У соціолекті польських футбольних фанатів теж чимало образливих прі-
звиськ команд: cebulorze (KKS Kalisz), gejksy, cygany (GKS Katowice), gumio-
ry („Hutnik” Nowa Huta), żaboli, krupniokі („Górnik” Zabrze), kadłuby („Bałtyk”
Gdynia), kreciki,władcy podziemnej sceny („Zaglębie” Lubiń), kurczaki („Piast” Gli-
wice), malinowe nosy („Śląsk” Wrocław), morsy („Igloopol” Dębica), paprykarze
(„Pogoń” Szczecin), psy („Wisła” Kraków), pyry (KKS „Lech” Poznań), śmieRdziele,
chorzowskie psy („Ruch” Chorzów), świry, świrlandia (JKS Jarosław), tyfusy („Za-
wisza” Bydgoszcz), widelec („Stal” Mielec), żydzew („Widzew” Łódź), żydzi, żydki,
icki, pejsy („Cracovia” Krakόw) [–].

У межах цієї тематичної групи слід виокремити й назви футболь-
них команд із колористичною семантикою, адже вони кількісно дуже
широко представлені в соціолектах обох мов і є надзвичайно функціо-
нальними у фанатському мовленні, наприклад: біло-зелені (полтавська
«Ворскла»), біло-малинові, біло-червоні (луцька «Волинь»), біло-сині (київ-
ське «Динамо»), біло-червоно-сині (сімферопольська «Таврія»), біло-черво-
но-чорні (київський «ЦСКА»), жовто-зелені (тернопільська «Нива»), жов-
то-зелено-чорні (футбольний клуб «Олександрія»), жовто-сині (закарпат-
ська «Говерла»), жовто-чорні (чернівецька «Буковина» та охтирський
«Нафтовик»), зелено-білі (львівські «Карпати»), зелено-малинові (футболь-
ний клуб «Харків» та стрийська «Скала»), оранжево-сині (маріупольський
«Іллічівець»), оранжево-чорні, помаранчево-чорні (донецький «Шахтар»),
синьо-білі (донецький «Металург»), синьо-біло-голубі (СБГ), синьо-біло-бла-
китні (дніпропетровський «Дніпро»), синьо-жовті (харківський «Мета-
ліст»), синьо-золоті (футбольний клуб «Львів»), червоно-білі (криворізький
«Кривбас»), червоно-жовті (овідіопольський «Дністер» та кіровоградська
«Зірка»), червоно-жовто-чорні (запорізький «Металург»), червоно-сині (київ-
ський «Арсенал»), чорно-білі (луганська «Зоря»), чорно-сині, ультрамари-
нові (одеський «Чорноморець») [–]. У колористичних прізвиськах укра-
їнських футбольних команд спектр барв є доволі збідненим: використано
переважно ахроматичні та хроматичні назви основних кольорів; мало
вжито похідних назв кольорів, за винятком помаранчевого, золотого й мали-
нового (у порівнянні зі світовою практикою, де серед колористичних прізви-
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ськах футбольних клубів зафіксовано чимало номінацій, що походять від
назв предметів, речовин тощо).

У соціолекті польських футбольних фанатів кольороназви також ста-
новлять чималу групу серед номінацій футбольних команд, зокрема: biała
gwiazda („Wisła” Krakόw), biało-czerwoni (польська збірна), biało-zieloni („Le-
chiа” Gdańsk), czarna eLka („Legiiа” Warszawa), czarne koszule („Polonia” War-
szawa), niebiescy, niebieska eRka („Ruch” Chorzów), niebiesko-czerwoni („Piast”
Gliwice i „Polonia” Bytom), trójkolorowi (biały, niebieski, czerwony) („Górnik” Za-
brze), zieloni („Warta” Poznań), zielono-biali (WKS „Śląnsk” Wrocław), żółto-biało-
-zieloni („Falubiaż” Zielona Gόra), żółto-niebiescy („Arka” Gdynia i „Elana” Toruń)
[–].

Іншу велику тематичну групу складають «назви фанатської під-
тримки під час матчу», які варто об’єднати в менші групи, відповідно
до специфіки різновидів цієї підтримки:

—назви активної фанатської підтримки, фанатських рухів та угрупо-
вань (назви мають загальний характер, без вказівки на специфіку діяльно-
сті окремих фанатських груп): акція, акція на матч, англійський стиль фана-
тизму, антифа, видовище, двіж, двіжняк, двіжуха, драйвувати на секторі,
ефект, заводити сектор, заводити стадіон, італійський стиль фанатизму,
перф, перфа, перформ, перформенс, сапорт, слем, слемик, слемитися, супорт,
ультрас-акція, фанатизм, фанатіти, фанатіння, фан-рух, фанатський рух,
феєрити, фірма, шиза, шизіти, шизюлька, шоу [–].

У польській мові ця група лексики має таке наповнення: choreo,
choreografia, doping, dramaturgia, firma, lеwactwo, młyn, oprawa, perf, performans,
show, support, widowisko [–].

Залежно від особливостей фанатської підтримки, що її здійснюють фут-
больні уболівальники на стадіоні, можна виокремити три групи номінацій:

— назви, пов’язані з візуальною підтримкою улюбленої команди на
стадіоні, зокрема: банер (виїзний, в стилі графіті, на вихід команд, трофей-
ний), банер пам’яті, банерочок, банерна війна, банерна лінія, барви, вигляд
сектора, візуал, візуалка, візуалізація, візуальне шоу, візуальний ефект, дво-
ручна розтяжка, дворучник, зіґувати, кольори, (бути) на кольорах, клубні
кольори, залити кольори, композиція, лицевик, модуль, модульне шоу, плашки
(паперові, з матерії), полотно, прапори, прапорці, римський жест, роза, розе-
тка, розетта, (бути) на розах, (бути) на футболках, розвішування (розвіс)
банерів, розтяг, розтяжка, (стояти) на (голому) торсі (по (голому) торсу),
транспарант, хвиля, запускати хвилю, крутити хвилю, шоу з бенгальськими
вогнями, шоу з касовими стрічками, шоу з конфеті, шоу з мобільними теле-
фонами, шоу з підсвіченою фольгою, шоу з плашок, шоу з повітряних кульок
[–].

Ця тематична група в польській мові представлена такими лексемами:
baloniada, baner, barwy, barwy klubowe, fala meksykańska, flaga, flaga na kijach,
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flaga na płot, folia podświetlana, kartonik, kartoniada, kolory, machajki, oprawa,
pasy materiału, sektorόwka, szalik, trans, transparent, visual [–].

— назви, що охоплюють поняття «звукова підтримка команди під
час матчу»: акустика, барабан, відбивати ритм, вокал, глушити (перева-
жати фанатів суперника за звуковою підтримкою), голосова підтримка, голо-
совий супровід, гучність, драм, заряд, заряджати, затухати, звук (на рівні,
нормальний, пристойний, хороший), звукове шоу, звуковий ефект, звуковий
супорт, звучання, здутися (перестати підтримувати футболістів за допомо-
гою співу, оплесків, скандування тощо), кричалка, мегафон, мотив (зарядів,
пісень), нон-стоп, паровоз, перегук, перекличка, персональний заряд, плескати,
проспівка, репертуар, роздупляти (розкочегарювати) сектор, рупор, синхрон-
ність, скандування, скандувати, спів, спів на рівні, текстовик, текстівка,
текстовуха, тема (стара, нова), придумуватитеми, тупняк, тупо мовчати,
тухляк на секторі, фукати, якість звуку [–].

У соціолекті польських футбольних фанів ця група лексики репрезенто-
вана такими номінаціями: doping, dopingować, dram, dramer, dźwieńk, nonstop,
рrezentować się wokalnie, poziom dźwieńku, śpiew, śpiew na poziomie, repertuar
[–].

— назви, які входять до обсягу поняття «піротехнічна підтримка на
стадіоні»: вроцлав, вроцлавський вогонь, горюче, граната, дим (армійський,
кольоровий, самопальний, саморобний, селітровий,танковий), диміти, димові
шашки, палити/смалити (вроцлав, дим, петарду, піро, піротехніку, строб,
римські свічі, фаєр), петарда, піро, піротехніка, піротехнічне шоу, піроте-
хнічний ефект, піротехнічний стробоскоп, пірошоу, римська свічка, селітра,
строб, стробоскоп, фаєр, фаєршоу [–].

Ця тематична група в польській мові якісно й кількісно представлена
практично тими ж лексемами: dym, odpalać (ognie wrocławskie, petardę, piro,
pirotechnikę, racę, stroby, stroboskopy, świecidełkа, wrocławy, wulkany), ogień
wrocławski, рetarda, piro, piroshow, рirotechnika, raca świetlna, racowisko, strob,
stroboskop, świecidełko, wrocław, wulkan [–].

— назви фанатської активності поза стадіоном та засоби, які для
цього використано: аргументи, артобстріл, в’язалово, графіті, дерміц,
заміс (з кузьмою, з міліцією, зі стюардами), кежуал, махач (бійка за честь
улюбленої команди), махач з гівном, махач на аргументах, махач на чистих
руках, махач без аргументів, махач без гівна, марш, навколофутбол, польові
танці, стікер, антистікер, трафарет, траф, фанзин, фанмарш, пробіг авто-
фанів [–].

Подібно як в українській мові, ця тематична група в соціолекті поль-
ських фанатів налічує небагато лексем: fanzin, graffiti, marsz, maszerować,
przemarsz, stiker, traf, trafaret, wlepka [–].

Ще одна дуже важлива для фанатської спільноти тематична група охо-
плює «назви футбольних уболівальників» і включає дві групи номінацій:
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— найменування футбольних фанатів: автофан, барабанщик, виїздюк,
гардкор, золотий виїздюк, глоріхантер, графітчик, драмер, заряджальник, кар-
лик, кінолог, лівий/правий фанат, недофанат, палій, піроман, ска(р)фер, споук,
споукмен, старик двіжу, супортер, торсида, траблмейкер, ультра, ультрас,
ультраси (pl. tant.), фанат, (активний) фан, хардкор, хуліґанс, хулз (хулс),
хули (pl. tant.), хулси (pl. tant.), хультрас, школота [–];

— номінації футбольних уболівальників із позафанатського середо-
вища: дударик, кузьмич, кузьма, кузьмота, кузя, KuZ, мовчун, пересічний
вболівальник, простий вболівальник з кульком, сємки, сємкопожирач, сємкоїд,
тихар, хурма, баласт (на секторі) [–].

У соціолекті польських футбольних фанатів група номінацій фанатів
доволі широко представлена, наприклад: chardkor, fan, fanatyk, kibic, kibicka,
kibol, szalikowiec, ultras, ultrasi (pl. tant.), hools, hoolsi (pl. tant.), а на позначе-
ння вболівальників, які не належать до фан-рухів уживають лише одну
лексему — piknikowiec (вболівальник, який не долучається до підтримки
своєї команди, а влаштовує на трибуні пікнік, приносячи на стадіон їжу
та напої) [–].

Для спільноти футбольних фанатів дуже важливою є поняттєва опо-
зиція «свій — чужий», у якій протиставлено друзів та ворогів фанатів.
Лексеми, що репрезентують цю опозицію входять до тематичної групи
«друзі та вороги футбольних фанатів» у соціолекті українських фана-
тів, у мовленні польських уболівальників цю групу окреслюють як „kosy
i zgody“. Друзями, ясна річ, є фанати своєї команди та фанати команд,
із якими склалися приятельські стосунки. Невеликою за обсягом є група
лексем, що репрезентують «назви друзів фанатів» у соціолекті укра-
їнських прихильників футболу: однокласники (фанати львівських «Кар-
пат», київського «Динамо», дніпропетровського «Дніпра»), коаліція, трі-
ада (останні дві лексеми обсягом поняття не відрізняються від попере-
дньої, тобто йдеться про дружбу фанатів трьох згаданих вище команд), дру-
жній клуб [–]. Ворогами футбольних фанів традиційно є уболівальники
команд-суперниць, протистояння з якими часто має багаторічну історію,
а також міліція, охорона стадіонів, судді матчів, футбольні функціонери,
журналісти. У тематичній групі «назви ворогів футбольних фанатів»
варто виокремити найчисельнішу за наповненням групу — «назви пра-
воохоронців»: акаб, А.К.А.Б., акаби (pl. tant.), акабери, асаb, ACAB, А.С.А.В.,
беркути, беркутята, вовкулаки, грифони, ейсі, кашкети, копи, космонавти,
лягаві, мєнти, мусори, мусорня, недолюди, погони, самбісти, сірі, сірі брати,
сірі друзі, С.Л.О.Н, слони [–]. У польському соціолекті ця група лексики
на позначення найзапекліших ворогів фанатів теж є найчисельнішою: асаb,
ACAB, А.С.А.В., CHWDP, HWDP, mundurowi, plutony milicji [–]. Менш
чисельною є тематична група «назви інших ворогів фанатів» — суддів,
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футбольних функціонерів, охорони стадіонів, журналістів: Валєра, редиска,
свистало, тридвараз, три-два-раз; папараці, пси [–].

Як показав аналіз, лексику соціолекту футбольних фанатів в україн-
ській та польській мовах варто покласифікувати на тематичні групи за кри-
терієм специфіки суспільної активності футбольних уболівальників, яка
пов’язана з підтримкою улюбленої команди під час матчів та поза ними.
В обох мовах виокремлено ті самі групи найфункціональнішої для фанатів
лексики: назви футбольних команд (із позитивною (якщо йдеться про свої
клуби) та негативною (якщо йдеться про суперників) конотацією); назви
активної фанатської підтримки, фанатських рухів та угруповань; назви
фанатської активності поза стадіоном та засоби, які для цього використову-
ють; назви футбольних уболівальників, назви друзів та ворогів футбольних
фанатів. Якісне та кількісне наповнення цих груп лексики в обох мовах не
мають суттєвих відмінностей.
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Sociolect Vocabulary of Ukrainian Football Fans (Compared to Fans Sociolect in Polish)
Iryna Protsyk
e article reveals the speech peculiarities of one of the most massive youth subcultures
in the majority of European countries—football fans. e thematic vocabulary group are
described based on the examples of fans sociolects of Ukrainian and Polish languages.
ese groups are defined according to the specific features of society activity of football
fans which is connected with the active support of the favourite team during the matches
and round-football-life of fans.
Key words: social dialect, fans speech, sociolect of Ukrainian football fans, sociolect of
Polish football fans, thematic vocabulary groups.

Лексика социолекта украинских футбольных фанатов
(по сравнению с фанатским социолектом польского языка)
Ирина Процик
В статье рассмотрены особенности речи представителей одной из самых массовых
молодежных субкультур в большинстве стран Европы — футбольных фанатов. На
примере фанатских социолектов украинского и польского языков описано темати-
ческие группы лексики, которые выделены в соответствии со спецификой соци-
альной активности футбольных болельщиков, связанной с активной поддержкой
любимой команды во время матчей и с околофутбольной жизнью фанатов.
Ключевые слова: социальный диалект, фанатская речь, социолект украинских фут-
больных фанатов, социолект польских футбольных фанатов, тематические группы
лексики.
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Особливості творення та функціонування
нових особових назв у сучасному медійному
дискурсі (на матеріалі інтернет-видання
«Українська правда», вибраних публікацій
на сторінках Facebook у період
із  листопада  до  лютого )

У статті проаналізовано особливості функціонування неофіційних найменувань
у сучасному медійному дискурсі на матеріалі електронних ЗМІ та публікацій на сто-
рінках соціальної мережі Facebook у період Майдану ( листопада  –  лютого
). Обґрунтовано термінологічне окреслення вторинних особових назв, які зафі-
ксовані в сучасних медійних текстах. Особливе зацікавлення становлять прізвиська
відомих політичних діячів.
Ключові слова: псевдонім, кличка, прізвисько, медійний дискурс, медіа-текст.

Медіапростір у сучасному світі став тим основним фактором, який не лише
поширює інформацію, а й інтерпретує її, маніпулює нею, впливаючи таким
чином на свідомість реципієнтів. На думку Роджера Фоулера, «новини — це
представлення світу вмові; оскількимова—це семіотичний код, вона нав’язує
всьому, що представляє, певну структуру цінностей, соціальну та економі-
чну за своїм походженням» [, c. ]. На думку дослідника, ЗМІ підтримують
певний культурний порядок, навіть тоді, коли це не є очевидним. Крім
офіційних традиційних засобів масової інформації, у сучасному суспіль-
стві важливе місце посідають інтернет-видання, соціальні мережі, форуми,
блоги тощо. Саме тут кристалізується суспільна, громадська думка та пози-
ція, яка відображається не лише на способі подавання інформації, але й на
її інтерпретації. Саме інтернет-ресурси стають місцем, де кристалізується
новий тип медійного дискурсу та саме тут виникають неологізми, які посту-
пово проникають у мас-медійні тексти, переходять у розряд загальновжи-
ваних. Це явище можна спостерігати на прикладі текстів періоду Майдану
(листопад  р. – лютий  р.) та пост-майданівський період.
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Загалом соціолінгвістичні дослідження, присвячені новаціям у політи-
чному та суспільному дискурсі, важливо проводити в процесі розвитку
ситуації. Саме такі студії є важливими для максимального збереження та
відтворення певних явищ. Навіть при неймовірних технічних можливо-
стях сьогодення з плином часу певні речі втрачають своє первинне значе-
ння, конотацію або набирають іншого сенсу. В українській лінгвістиці ґрун-
товний функціональний та стилістичний аналіз лексики української періо-
дики початку ХХІ ст. представлено в дисертаційній роботі Марії Навальної
[]. Цикл статей саме особливостям номінації особи в дискурсі сучасних
ЗМІ присвятив Олександр Стишов [; ]. У  році світ побачив словник
Анатолія Нелюби та Євгена Редька Лексико-словотвірні інновації –,
у якому представлено лексичні новотвори окресленого періоду на основі
різних засобів масової інформації [].

Важливою частиною сучасного медійного дискурсу є ономасіологічний
сегмент, зокрема сегмент, який презентує функціонування та творення
нових особових назв. У дослідженні пропонуємо аналіз назв-новотворів
та інтерпретацію окремих назв, які виникли та використовувалися у ЗМІ
під час ЄвроМайдану. Ми розглянемо особливості творення й вживання
прізвиськ та проаналізуємо перехід офіційних власних назв і новоутворе-
них найменувань у категорію апелятивів. Це цікаве лінгвістичне явище
активно використовується протягом останніх двох років у медійних текс-
тах.

Мета дослідження — проаналізувати етимологію, внутрішню форму та
семантику новоутворених особових найменувань, які виникли або функціо-
нували в медіа-дискурсі в цей період. Об’єктом дослідження стали власні
назви, які кваліфікуємо як прізвиська.

Неофіційна номінація осіб має давнє коріння й на різних етапах істо-
ричного розвитку виконувала різні функції. Передовсім звернемо увагу
на використання термінів псевдонім, прізвисько, кличка для окреслення вто-
ринної номінації. Розмежування понять прізвисько, кличка та давній варі-
ант — рекло знаходимо у словнику В. Даля [, с. ]. Згодом питання вжи-
вання прізвиськ набуло наукового обґрунтування та лексикографічного
опрацювання. Місце псевдонімів в українській антропонімії досліджував
П. Чучка []. У політичній сфері здавна функціонують, за визначенням
М. Торчинського, політик-псевдоніми — партійні клички політиків, та мі-
літі-псевдоніми — військові іменування. Вчений заперечує існування кли-
чок як розряду антропонімів [, с. ]. Д. Бучко як клички, партійні кли-
чки описував конспіративні прізвища (прізвиська) членів комуністичної
партії, серед яких найвідоміші Кіров (С. Костриков), Ленін, Старик (В. Улья-
нов) тощо [, с. ]. Н. Павликівська виділяє клички-псевдоніми як особли-
вий розряд вторинних назв, які функціонують у кримінальному середо-
вищі [, с. ]. Вважаємо, що найбільш універсальним у цьому контексті
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буде поняття прізвисько, оскільки більшість номінатем, утворених за остан-
ній період балансують між політик-псевдонімом та кличкою-псевдонімом. Як
приклад найвідоміших псевдонімів політиків, які перейшли в офіційний
дискурс, можна навести такі як Ленін та Сталін. Із розряду політик-псев-
донімів вони набули статусу офіційних найменувань та функціонально
витіснили справжні імена. Вибрані для нашого дослідження номінативні
одиниці такого статусу не мають, а тому не варто трактувати їх як полі-
тик-псевдоніми. Характерною ознакою прізвиськ сучасних політиків є те,
що, на відміну від політик-псевдонімів попередніх періодів, багато з них
утворені за моделлю творення та функціональним значенням наближені
до вторинних назв, характерних для представників кримінального світу.
(Ґрунтовне дослідження кримінальних псевдонімів представлено в дослі-
дженнях Н. Павликівської [; ]).

Характерною рисою прізвиськ, які функціонують у сучасних медіа-текс-
тах є те, що чимало з них мають російське літературно-мовне підґрунтя,
зокрема це явище помітне у використанні демінутивних форм імен — Вітя,
Вова, Сєня тощо. Також новим є використання гіпокористичної або деміну-
тивної форми особового імені замість повного найменування.

Одіозною фігурою того часу став Віктор Янукович. Жоден український
президент не «заслужив собі» стільки прізвиськ, як він. У мас-медіа, крім
офіційних форм імені Янукович, президент Янукович, Віктор Федорович Яну-
кович, Віктор Федорович, активно увійшли до вжитку такі номінативні оди-
ниці як: Бандюкович, Батя, Батя Вітя, Вітьок Межигірський, Гідрант Кон-
ституції, диктатор Янукович, кривавий Янукович,Панда,Презик,Федорович,
Хам, Хряк, Ханукович, Яник, Януческу, Янушеску, Янучара, Януковощ, Ялинко-
вич, ЗЕК, президент-втікач, диктатор-початківець.

Твірною основою прізвиська Бандюкович став розмовний варіант
лексеми бандит — бандюк. Додавання суфікса -ович зближує прізвисько до
прізвища Янукович. Творення прізвиська від просторічного варіанту надає
йому пейоративної експресії. Мотивацією для виникнення найменування
стало кримінальне минуле В. Януковича та його методи правління за часів
президентства.

Номінатеми Батя, Батя Вітя утворені за моделлю російських номіна-
тем і в такому варіанті функціонують в українських текстах. Лексема батя —
просторічний варіант лексеми батько. В аналізованому контексті наймену-
вання уживається із семантикою та конотацією, притаманною йому в кри-
мінальному сленгу. У досліджуваному контексті з-посеред властивих йому
значень уживається в значенні людини, яка користується авторитетом
серед злочинців.

Антропоніми Вітя, Вітьок уживаються в російськомовному розмов-
ному варіанті. Останній із наведених одиниць притаманне експресивно-

-знижене забарвлення. Вона використовується і як компонент номінатеми
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Вітьок Межигірський, утвореної шляхом заміни фінальної частини прі-
звища на прізвисько за типовою моделлю надання прізвиськ представни-
кам кримінального світу. Семантика відтопонімної особової назви вказує
на володіння В. Януковичем маєтком Межигір’я.

Найменування Гідрант Конституції та Панда утворені шляхом субсти-
туції окремих елементів на основі гри слів: гарант— гідрант, банда — панда.
Перше з них за семантико-експресивним навантаженням відображає зне-
вагу та нелегітимність тодішнього президента. Оскільки слова банда, бан-
дит, бандитський стали синонімами режиму Януковича, то від них утво-
рено одне з прізвиськ Панда. За однією з версій виникнення назви, внутрі-
шня форма прізвиська вказує на кремезну комплекцію В. Януковича, зав-
дяки чому його порівнюють із цим видом ведмедів.

Презик — лексема презик уживається в двох значеннях: розм. презерва-
тив, вульгар. президент, у значенні поганий президент.

Хам — одна з підтверджених кличок Януковича в кримінальному світі,
яка набула розголосу й вживається в медійних текстах. Вважаємо, що
можна двояко трактувати семантику цього прізвиська. За тлумачним слов-
ником, хам — це зухвала, груба, нахабна людина [, с. ]; за словником
жаргонної лексики, у кримінальному арго ця лексема уживається в зна-
ченні чоловічого статевого органу [, с. ]. З огляду на сферу виникне-
ння та функціонування прізвиська лексема в другому значенні теж могла
виступити як твірна.

Хряк — синонім до іменника свиня, кабан-запліднювач, кнур [, с. ].
Внутрішня форма не до кінця зрозуміла, але однозначною є негативна
конотація найменування. З одного боку, це може бути віднесення до зов-
нішності, а з іншого — традиційне в українській культурі негативне порів-
няння людини зі свинею.

Ханукович — вірогідно, найменування утворено від лексеми хан- за
моделлю офіційного прізвища екс-президента. Використання в ролі твір-
ної основи лексеми зі значенням феодального правителя в багатьох краї-
нах Сходу [, с. ] творить прозору внутрішню форму особової назви на
означення людини, яка прагне безмежної влади.

Яник — заміна прізвища співзвучним варіантом найменування, який,
з іншого боку, наближений до демінутивної форми імені з польською літе-
ратурно-мовною основою.

Януческу, Янушеску — модифікація прізвища на основі алюзії до прі-
звища румунського диктатора Ніколая Чаушеску. Намагання В. Янукови-
чем запровадити тоталітарну політику в державі відобразилося також
у найменуванні диктатор-початківець.

Янучара— аугментатив зі знижено-стилістичним значенням. Вважаємо,
що аналізоване прізвисько утворене шляхом модифікації з наближенням
до лексеми яничара.
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Януковощ — приклад ще одного прізвиська, утвореного на російському
літературно-мовному матеріалі шляхом складання усіченої основи прі-
звища й додаванням іменника овощь. У жаргонній лексиці слово овощь вжи-
вається для означення безвольної слабкої людини, таким чином семантика
новоутвореного прізвиська виражає характеристику номінованої особи.

Ялинкович — прізвисько утворене шляхом модифікації антропоніма,
семантика прізвиська описує «пригоди» Януковича з ялинкою. Остання
в його кар’єрі ялинка отримала в ЗМІ окреслення кривава йолка Януковича.

Прізвисько ЗЕК, ЗК (рос. заключённый каналоармеец (– рр.) вира-
зно вказує на кримінальне минуле екс-президента.

І прізвище, і прізвиська Януковича функціонують у медійних текстах як
апелятиви й часто використовуються у формі множини: будь-які януковичі,
яники тощо.

Чимало кличок-прізвиськ виникло на означення Владіміра Путіна.
Варто зазначити, що дослідження неофіційної номінації В. Путіна не
є новим і представлене у статті Х. Вальтера та В. Мокиенка Русские прозвища
как объект лексикографии, як взірець лексикографічного опрацювання нео-
фіційної номінації публічних осіб [, c. ].

З огляду на його рішення та дії щодо України й у рамках світової полі-
тики цей ряд значно розширився й набув нових семантичних та емоцій-
них відтінків. Варто зауважити, що вживання вульгарних і пейоративних
форм номінації проникло в тексти ЗМІ. Так, демінутивна форма імені —
Вова, Вовочка — активно уживається як самостійна номінативна одиниця,

 Так, среди прозвищ В. В. Путина лишь малая часть известна большинству носителей рус-
ского языка уже потому, что многие из них порождены не реальной, концептуальной хара-
ктерологичностью российского президента, а лишь ассоциативно-языковой, народно-эти-
мологической игрой слов. Многие из них, между прочим, восходят к школьному и студен-
ческому прошлому В. В. Путина: Путя, Путька, Дутый Пу, Путёнок, Гадкий Путёнок, Капу-
тин, Путúна. Показательно, что и современные создатели прозвищ президента широко
используют эти номинативные приемы: Распутин, Рас-Путин, Хапутин. Даже прозвище
В. В. Путина, данное ему президентом США Дж. Бушем, любящим одаривать кличками
свое окружение, идет в этом ассоциативно-звуковом направлении — Пýти-Пут (англ. Puty-

-Put, Pootie-Poot) […] Между детскими кличками В. В. Путина и современными нередко
обнаруживается прямая зависимость. Так, крылатое выражение Мочить в сортире, которое
вызвало массу иронических обыгрываний в СМИ […] прихотливо наложилось на его дет-
скую кличку Путёнок, дав сочетание Туалетный Путёнок. Отнюдь не глобальны, а доста-
точно периферийны по употреблению и современные прозвища президента, эксплуати-
рующие типовые модели номинации: по внешности (Крысёнок, Моль, Мужчина, прия-
тный во всех отношениях), по чертам характера и манере поведения (Психологический
Каннибал, Серый Кардинал), профессиональной деятельности в прошлом (Чекист-Пере-
стройщик, Штази, Вице-Собчак), связью с другими лицами (Кронпринц). Они запускаются
в оборот преимущественно бульварной прессой, что обусловлено общим высоким рейтин-
гом В. В. Путина в стране. Наиболее частотным прозвищем, по нашим наблюдениям, оста-
ется стилистически почти нейтральное ВВП, образованное инициалами имени, отчества
и фамилии.
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так і разом із перекрученими варіантами прізвища — Вова, Вовочка, Вова
Путлер тощо.

Активізація нацистської тематики та звинувачення В. Путіна в тоталі-
таризмі спричинили виникнення номінацій, які є прозорою алюзією до
Адольфа Гітлера — Вова Путлер, Адольф Путін, Адольф Путлєр. У соціаль-
них мережах зафіксовано номінатему, утворену на основі російської мови,
Плешфюрер, яка складається з двох компонентів — лексем плешь (лисина)
та фюрер. Семантика прізвиська відображає як зовнішні особливості, так
і алюзію до нацистської Німеччини та А. Гітлера.

У номінації В. Путіна проведено паралель ще з одним диктатором —
Йосифом Віссаріоновичем Сталіним. У цьому випадку використано ім’я по
батькові Віссаріонович — Владімір Віссаріонович. Цей варіант називання від-
ображає сучасну тенденцію порівнювання тоталітарної політики Сталіна
й Путіна.

У вторинній номінації В. Путіна спостерігається інтерпретація прі-
звища в кілька етапів з ескалацією негативного та пейоративного компо-
нентів: Путін — Путєн — Пуцькін — Ліліпутін — Ліліпуцькін. Примітно, що
на різних рівнях лексики в останні роки активізувалося вживання ненор-
мативної лексики. Зокрема, спостерігаються варіації з використання семан-
тичного поля чоловічого статевого органу. Для прикладу такі одиниці, як
Вова Пуцькін, Пуцькін, Ліліпуцькін (зафіксовано лише в дописах у соціаль-
них мережах та в коментарях на сторінках «Української правди», напри-
клад: Аще, виглядає так, що Пуцькін намагається відомстити західним ліде-
рам за «теплий» прийом в австралійському Брісбені). В основі творення най-
менування використано іменник пуцька [, c. ], що буквально означає
membrum virile.

В інших назвах ця алюзія виражена більш очевидно. Крім загальнові-
домих назв із пейоративним компонентом (Х…ло, Путін Х… тощо), фун-
кціонують одиниці, утворені шляхом заміщення та переставляння однієї
чи кількох літер — Хутін Пуй, Хутін Пуйло. Також поширення набула
абревіатура ПТН-ПНХ, яка теж за своєю суттю та значенням є обсценічною.
Протягом останніх років у активному вжитку перебувала номінатема-аб-
ревіатура ВВП. У дискурсі періоду ЄвроМайдану її замінили найменува-
ння з більшим емоційно-експресивним забарвленням та виразною внутрі-
шньою формою.

Як зазначалося вище, окрім імен, які містять характеристику за діяльні-
стю,зовнішністьтежсталаважливимфакторомдлятворенняновихімен.Так,
натяк на невисокий зріст актуалізується новотворами, в основу яких взято
іменник ліліпут на означення людини низького зросту — Ліліпутін, Ліліпу-
цькін. Ця особова назва функціонує лише в неофіційному дискурсі, тобто на
форумах, у соціальних мережах тощо. Широко проник у ЗМІ та набув нових
конотацій псевдонім В. Путіна з часів його служби в КДБ — рос.Моль.
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У текстах ЗМІ функціонує й вторинне найменування Великий Пу. Номі-
натема набула поширення після популяризації сатиричного вірша Дмітрія
Бикова «Бандерлоги і Великий Пу», алюзія до «Книги джунглів» Редьярда
Кіплінга. Саме персонаж Великий Пу є інтерпретацією образу удава Каа,
«великого та мудрого», з алюзією до В. Путіна. Найменування утворене шля-
хом усічення другого складу прізвища.

Загалом за останніх кілька років прізвище Путін не лише в україн-
ському, а й у світовому суспільно-політичному та медійному дискурсі пере-
стало бути асемантичним найменуванням і набуло конотації, що відобра-
жає зовнішню та внутрішню політику Росії. Примітно, що в медійних текс-
тах, соціальних мережах та в коментарях інтернет-видань і офіційна назва,
і новоутворені вторинні найменування часто позначаються з маленької
літери — путін, пуцін, пуцькін тощо. Символічний перехід власних назв
у розряд загальних у текстах ЗМІ теж став своєрідним знаком часу.

Отже, аналіз одиниць вторинної номінації на прикладі новотворів на
позначення Віктора Януковича та Владіміра Путіна засвідчив декілька
важливих явищ сучасного суспільства, які знайшли відображення в медіа-

-текстах. Примітним є продуктивність творення та популяризації нових най-
менувань. Крім того, що в семантиці прізвиськ відображено певні аспекти
названих осіб — зовнішність, риси характеру, діяльність тощо, вони також
засвідчили ще один феномен сучасного часу — проникнення в середовище
політиків кличок-псевдонімів, характерних для кримінальної сфери, які
часто містять пейоративний компонент. Це засвідчує балансування суча-
сної влади на межі офіційної політики та кримінального світу. Мова медіа
загалом і сучасна вторинна номінація зокрема віддзеркалюють цю ситуації.
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e Peculiarities of Creating and Functioning New Personal Names
in Contemporary Mass Media Discourse (Based on the Online Media
Українська Правда, the Chosen Publications on Facebook Pages for the Period
from  November  to  February )
Mariya Redkva
e article deals with the peculiarities of using unofficial names in contemporary mass
media discourse on the material of online media and publications in Facebook during the
time of the Majdan ( November  –  February ). e terminology of the sec-
ondary personal names fixed in modern media texts is described in the article. Particular
aention is paid to nicknames of wide-known politicians.
Key words: pseudonym, nickname, mass media discourse, media text.

Особенности создания и функционирования новых личных наименований
в современном медийном дискурсе (на материале интернет-издания
«Украинская правда», избраных публикаций на страницах Facebook
в период с  ноября  по  февраля )
Мария Редьква
В статье проанализированы особенности использования неофициальных наимено-
ваний в современном медиа-дискурсе на материале электронных СМИ и публи-
каций на Facebook во времена Майдана ( ноября  –  февраля ). В ста-
тье обосновано терминологическое описание вторичных личных наименований,





Особливості творення та функціонування нових особових назв у сучасному медійному…

зафиксированных в современных медиа-текстах. Особый интерес составляют про-
звища известных политических деятелей.
Ключевые слова: псевдоним, кличка, прозвище, медийный дискурс, медиа-текст.
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Демінутивізовані дієслова в українській
і латинській мовах: семантика та функції

Статтю присвячено дослідженню дієслівної демінутивізації в українській та латин-
ській мовах. Проаналізовано семантику та функції демінутивізованих дієслів. Здій-
снено зіставний аналіз функціонально-семантичних ознак дієслів-демінутивів
української та латинської мов. Виявлено спільні та специфічні ознаки дієслівної
демінутивізації для кожної з мов.
Ключові слова: демінутив, категорія демінутивності, демінутивізовані дієслова,
оцінно-емоційне значення, експресія.

Категорія демінутивності, як можна логічно припустити, є однією з найроз-
повсюдженіших понятійно-мовних універсалій, які існують в мовах світу
внаслідок спільності основних законів людського мислення. Проте фор-
мально-семантичне представлення цієї категорії має як універсальні риси,
так і ідіомовні особливості. Адже її виразники, крім своєї основної функції
позначати зменшеність, також можуть виражати оцінно-емоційне ставле-
ння до об’єктів чи явищ дійсності, що зумовлено, вочевидь, когнітивними
закономірностями категоризації малості: нерідко маленькі за розміром/ві-
ком істоти та об’єкти викликають у свідомості людини враження про свою
безпечність, беззахисність тощо [, с. ] і, відповідно, позитивні емоції,
але, подекуди, й негативну оцінку, що, ймовірно, пов’язується з іншим
аспектом поняття малості — недосконалістю, незрілістю, маловартісністю
тощо. «Вираження ласкавості в мовах світу, як правило, буває пов’язаним із
позначенням малого розміру. Навіть якщо це і не семантична універсалія, то,
у будь-якому разі, дуже типове явище, хоча теоретично могло б бути інакше
(наприклад, Ч. Хоккет вказує, що в мові потаватомі є два типи демінути-
вів — один із гіпокористичним значенням, інший із пейоративним)», — пише
У. Вайнрайх [, с. ].

Внаслідок своєї складної смислової структури категорія демінутивності
в одних мовах розвинена більше та перебуває у статусі семантичних домі-
нант, а в інших має набагато вужчу функціональну парадигму. Більша чи
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менша семантико-функціональна навантаженість її виразників у конкре-
тній мові залежить від багатьох факторів — як внутрішньомовних (e. g. типо-
логічні характеристики мови), так і екстралінгвістичних (e. g. особливості
психології народу-носія мови чи культуромовні норми, прийняті в даному
суспільстві).

Одним із основних засобів репрезентації категорії демінутивності
в мовах світу є демінутиви, які ми визначаємо як похідні суфіксальні утво-
рення зі значенням зменшеного розміру, ослабленого вияву ознаки чи дії,
яке може супроводжуватися певними оцінно-емоційними та/або експре-
сивними семами. Також ми вважаємо демінутивами такі утворення, які,
хоч і не виражають безпосередньо значення зменшеного розміру, ослабле-
ного вияву ознаки чи дії, проте утворені за допомогою демінутивних суфі-
ксів і мають оцінно-емоційну та/або експресивну семантику. Демінутиви,
специфіка яких полягає у здатності до оцінно-емоційного маркування на
рівні найменшої значущої одиниці — морфеми, є одним із важливих засо-
бів оцінно-емоційного, а подекуди й експресивного вираження в багатьох
національно-мовних картинах світу.

Демінутиви внаслідок їхньої поліфункціональності, складної семанти-
чної структури нерідко обираються об’єктом лінгвістичних досліджень
у рамках вивчення словотвірної морфеміки, стилістики, засобів вираже-
ння категорій кількості, емоційної оцінки, експресивності тощо. Антропо-
центричний напрям сучасної лінгвістики робить актуальним дослідже-
ння мовних виразників категорії демінутивності як одного зі специфічних
фрагментів певної національно-мовної картини світу. Зазначений аспект
сприяє виявленню ідіоетнічних рис у структурах аналізованих мов, осо-
бливостей сприйняття дійсності їх носіями, а також з’ясуванню універсаль-
них характеристик, які не визначаються ступенем генетичної чи типоло-
гічної близькості досліджуваних мов. Саме тому метою нашого дослідже-
ння є аналіз семантики та функцій демінутивізованих дієслів української
та латинської мов, а головне завданняполягає у виявленні спільних та етно-
мовних семантико-функціональ-них характеристик дієслівної демінутиві-
зації у зазначених мовах. Демінутивний словотвір у сфері дієслова пред-
ставлений в обох мовах, але семантика та функції таких утворень мають
значні відмінності.

Більшість дослідників оцінно-емоційної лексики (Л. Б. Бублейник,
В. В. Жайворонок, Ю. О. Жлуктенко, М. В. Кравченко та ін.) сходяться на
думці, що серед слов’янських мов українська — одна з найбагатших на
демінутивні суфікси. Особливість української мови в тому, що її система
словотвору характеризується як багатством демінутивних суфіксів для
утворення іменників, так і наявністю оцінно-емоційних похідних у інших
частин мови — прикметників, прислівників, займенників, числівників,
дієслів і навіть вигуків. Звичайно, продуктивність суфіксів залежить від
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частиномовної приналежності мотивуючої основи. Найпродуктивнішими
є демінутивні суфікси іменників та прикметників, менш продуктив-
ними — прислівників, демінутиви, утворені від числівників, займенників
та дієслів, зустрічаються значно рідше, а демінутиви-вигуки переважно
є авторськими неологізмами. Але, незважаючи на більшу чи меншу
продуктивність, такі форми є фактами української мови, її специфічною
ознакою, своєрідною характеристикою її носіїв.

Не всі суфікси володіють і однаковим функціональним потенціалом
у вираженні значення об’єктивної малості та суб’єктивної оцінки або екс-
пресії. Значення власне зменшеності реалізують лише демінутивні суфі-
кси іменників (e. g. кімнатка, хлібець, гусеня). Демінутивні суфікси інших
частин української мови виражають або об’єктивну малість у поєднанні
із суб’єктивною оцінкою (e. g. гарненький, отакенький), або суб’єктивну
оцінку, де сема зменшеності майже/повністю нівельована — такі утворе-
ння або супроводжуються різноманітними оцінно-емоційними конотаці-
ями (e. g. гарнісінько, добрeсeнький), або утворюють експресивні квазідеміну-
тиви, зумовлені ситуацією мовлення (e. g. питоньки, ніскілечки).

Що стосується власне дієслівної демінутивізації, то, як показало дослі-
дження, дієслова української мови після приєднання демінутивного суфі-
кса не змінюють свого денотативного значення, а лише набувають здатно-
сті виражати емоційний стан мовця або/і, що найголовніше, експресивно
забарвлюють мовлення (e. g. купоньки, спатоньки, їсточки). Такі утворення,
як правило, вживаються в розмовах із дітьми або в ситуаціях, коли під-
креслюється грайливий, ліричний, іронічний тощо тон мовця. Наприклад:
) Зараз не можна гамочки, моя крихто, — розкладала картоплю в рядо-
чок і студила на неї. — Жижа! А як вичахне, тоді гам [, c. ]; ) Як об
дошку, так наша Явдоха об воду, не порина, а як рибонька поверх води, так
і лежить, і бовтається зв’язаними руками і ногами, і приговорює: «Купочки-
-купусі, купочки-купоньки!» [, с. ]; ) Їстоньки дівчаткам майбутнього
буде важче, аніж нам [, с. ]. Про такі випадки С. В. Красильникова зазна-
чає, що «Іноді ставлення до адресата передається „приклеюванням“ афікса до
одного чи кількох членів висловлювання. При цьому в багатьох випадках вияв-
ляється неможливим говорити про внутрішньослівний зв’язок основи і афікса.
Вартим уваги є прикріплення афікса до цілої словоформи в кінці номінативної
одиниці. Тобто тут можна говорити про суперсегментну накладку, що сто-
сується структури висловлення» [, с. ].

Поширеність дієслівних демінутивів (поруч із іменниковими, прикме-
тниковими, прислівниковими) у розмовній українській мові говорить,
з одного боку, про аналогію, «звичку» [, с. ], вживати такі слова у відпо-
відних словосполученнях та контекстах, що є наслідком специфіки історії
формування української мови, для якої особливе значення мали народно-

-розмовні та народнопісенні джерела [, с. –]. А з іншого боку, не варто
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забувати і про важливу роль у створенні ідіоспецифіки мовної картини
світу національного характеру, «духу» народу (за В. фон Гумбольдтом) —
йдеться про високий емоційний потенціал, естетизм, ліризм українців [,
с. ].

Словотвірна система латинської мови, як і української, не обмежувалася
утворенням демінутивів лише від іменників, але поширювала демінутив-
ний словотвір на прикметники (e. g. lassulus — трохи зморений, від lassus —
зморений), прислівники (e. g. clanculum —тихенько, від clam —тихо) і також
дієслова (e. g. sorbilare — посьорбувати, пити маленькими ковточками, від
sorbere — сьорбати, пити). Тут варто зауважити, що в семантиці деміну-
тивізованих іменників, прикметників, прислівників латинської мови зна-
чно рідше, ніж в українській, присутні оцінно-емоційні та/або експресивні
конотації, їх поява, як правило, зумовлюється контекстом. Проте, як і в укра-
їнській мові, демінутивний словотвір у сфері латинського дієслова характе-
ризується відносною малопродуктивністю.

Значення ж дієслів із демінутивними суфіксами в латинській мові кар-
динально відрізняється від значення таких утворень в українській: демі-
нутивні суфікси видозмінюють денотативну семантику твірного дієслова,
надаючи похідному значення слабкої інтенсивності вираження дії часто
з легким відтінком ітеративності (e. g. conscribillare — пописувати, від con-
scribere — писати;murmurillare — підмугикувати, відmurmurare —мугикати,
мурмотіти; ustulare — обпалювати, від urere — спалювати). І. О. Волніна
відзначає, що значення послабленої інтенсивності дії з’являється значно
пізніше в зменшувальному суфіксі, тоді, коли він виділяється в самостій-
ний aфікс і вільно приєднується навіть до дієслівних основ. Дослідниця
робить висновок, що «у такому разі значення послабленої інтенсивності дії,
яке привноситься так званим суфіксом зменшеності в дієслово, безпосередньо
не пов’язане зі значенням малості, яке привноситься відповідним суфіксом
в іменникові утворення» [, с. ]. Ми погоджуємося з думкою дослідниці
про те, що латинські дієслівні демінутивні суфікси -ill-, -ul- є такими лише
формально, так само як і українські (e. g. -очк-, -оньк-, -усi, -унi тощо), адже
ні ті, ні інші конкретного значення зменшеності не виражають, та й, вла-
сне, і не можуть його виражати. Але оскільки дієслівні демінутивні суфікси
обох мов беруть початок у іменному словотворі, де мають свої формальні
відповідники й деякою мірою виконують їхні функції — у латинській мові
виражають слабку, мало виражену інтенсивність дії, а в українській — оцін-
но-емоційні та експресивні конотації, ми й розглядаємо їх як демінутивні.

Очевидно, що дієслова-демінутиви латинської мови оцінно-емоційних
та експресивних конотацій не мають, хоча логічно припустити, що, як
і в українській, такі утворення належали переважно до розмовної мови,
де, можливо, могли отримувати ті чи інші оцінно-емоційно-експресивні
семи. Наприклад: Ac me pressim deosculato et corollis revincto ac flore persperso,
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arripit poculum ac desuper aqua calida iniecta porrigit bibam; idque modico prius
quam totum exsorberem clementer invadit, ac relictum paullulatim labellis minuens
meque respiciens sorbillat dulciter (І в мене, обцілованого, у віночок вбраного
і квітами обсипаного, міцно обіймаючи, вона приймає келих, і, доливши холо-
дної води, простягає, щоб я пив; але перш, ніж я мав випити все, швидко від
мене відбирає і решту, потрошку вустоньками смакуючи і дивлячись на мене,
солодко посьорбує) [, с. ].

Отже, дослідження виявило як закономірності мовної репрезентації
категорії демінутивності, так і етномовну специфіку в семантиці та фун-
кціях демінутивізованих дієслів української та латинської мов. В обох
мовах суфіксальна демінутивізація представлена в усіх повнозначних
частинах мови, зокрема в дієслові. Проте дієслівна демінутивізація є порів-
няно малопродуктивною та подібні утворення називаються демінутивами
лише формально. Семантика і функції демінутивізованих дієслів україн-
ської та латинської мов суттєво відрізняються: українські дієслова, деміну-
тивізуючись, не змінюють свого денотативного значення, але створюють
специфічну оцінно-емоційну та експресивну тональність мовлення, як пра-
вило позитивну. Завдяки цій особливості українські дієслова-демінутиви
виявляються безеквівалентними. У латинській мові демінутивізовані діє-
слова не втрачають повністю зв’язку із семантикою малості, оскільки тут
демінутивні суфікси надають похідному значення слабкої інтенсивності
вираження дії, хоча й узуально позбавлені оцінно-емоційних та експресив-
них конотацій.
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e Verb Diminutives in Ukrainian and Latin Languages: Semantics and Functions
Natalia Ruda
e article is devoted to the research of verbal diminutivization in Ukrainian and Latin lan-
guages. Semantics and functions of diminutivized Verbs are analyzed. Comparative analy-
sis of functions and semantics of Verb diminutives is done. General and peculiar for each
language features of verbal diminutivization are highlighted.
Key words: diminutive, diminutiveness category, Verb diminutives, evaluative-emotional
meaning, expression.
Диминутивизированные глаголы в украинском и латинском языках:
семантика и функции
Наталия Руда
Статья посвящена исследованию глагольной диминутивизации в украинском
и латинском языках. Проанализированы семантика и функции диминутивизиро-
ванных глаголов. Осуществлен сопоставительный анализ функционально-семанти-
ческих признаков глаголов-диминутивов в украинском и латинском языках. Выяв-
лены общие и специфические признаки глагольной диминутивизации для каж-
дого из языков.
Ключевые слова: диминутив, категория диминутивности, диминутивизирован-
ные глаголы, оценочно-эмоциональное значение, экспрессия.
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Функціонування фразеологізованих речень
у мовленні: чинник адресата

Статтю присвячено встановленню параметрів функціонування українських фразео-
логізованих речень у мовленні. Розглянуто чинник адресата для висловлень, побу-
дованих за фразеологізованими моделями речення. Розмежовано типи та підтипи
адресата як учасника комунікативної ситуації. Наголошено на модифікованості
форм імператива та давального відмінка займенника як мовних засобів вираження
адресатності, реалізованих у висловленнях цього типу.
Ключові слова: адресат, модель речення, синтаксичний фразеологізм, фразеологі-
зоване речення, українська мова.

Сучасні лінгвістичні дослідження в галузі прагматики сфокусовані на про-
блемах зʼясування закономірностей побудови висловлення, визначення
механізмів інтерпретації його багатошарового змісту, встановлення напря-
мів взаємодії всіх компонентів комунікативної ситуації для забезпечення
ефективності спілкування і под. Цілком закономірно центральне місце
в колі прагматичних питань посідає чинник адресата, на який орієнтоване
у тому чи іншому ступені будь-яке повідомлення (див. [; ; ] та ін.).

Фразеологізоване речення (в іншій термінології — синтаксичний фра-
зеологізм, фразеосхема, синтаксична ідіома) — особливий тип речення,
у якому фіксовано розташовані постійний і змінний компоненти пов’язані
ідіоматично, граматичні зв’язки і прямі лексичні значення слів послаблені
[; ; ; ;  та ін.]: Яка дівчина! Чим не подарунок⁈Життя єжиття. Робота
як робота. Працюватитак працювати. Тежмені друг! Оцетак успіх! Якетам
допоміг! та ін.

У сучасній україністиці відомі ґрунтовні дослідження М. І. Личук та
В. Д. Шинкарука, присвячені простеженню семантичних особливостей фра-
зеологізованих речень в українській мові, зокрема розмежуванню ступенів
їх фразеологізації [; ]. Проте комплекс питань, повʼязаних із прагматикою
цих синтаксичних одиниць, до цього часу залишається не вивченим.

Аналіз синтаксичних фразеологізмів у прагматичному аспекті, на
нашу думку, має охоплювати такі особливості їхнього вживання у процесі
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комунікації: ) функції синтаксичного фразеологізму (його комунікативне
призначення); ) прагматичний статус мовця, або тип відношення мовця
до ситуації; ) прагматичний статус адресата, або тип відношення адресата
до ситуації; ) тип прагматичного звʼязку з іншими репліками в діалозі;
) комунікативні прийоми, що посилюють вплив фразеологізованого рече-
ння на адресата []. У пропонованому дослідженні ставимо за мету про-
аналізувати всі можливі вияви та виділити типи адресата для висловлень,
побудованих за фразеологізованими моделями.

Виняткова роль адресата як обовʼязкового учасника будь-якої комуні-
кативної ситуації, різнотипність можливих його виявів та розгляд питань,
повʼязаних із адресатом, представниками різних лінгвістичних шкіл моти-
вують існування нетотожних підходів до його кваліфікації, що підтвер-
джено фіксацією кількох значень терміна «адресат» у сучасних лінгвісти-
чних термінологічних словниках. Зокрема, А. П. Загнітко виділяє  значень
цього терміна: «Адреса́т (отри́мувач, слуха́ч, чита́ч, інтерпрета́тор, реци-
піє́нт, аудито́рія) (нім.Adressat — одержувач) — ) компонент — назва особи
(рідше назва неособи), на яку спрямована інформативна, донативна або
емотивна дія; денотативна роль адресатного типу; третій після протагоні-
ста і пацієнса учасник ситуації, на якого прямо не впливає протагоніст:
(Василь: Я вам уже відправив зразки… (Михайло Івченко); партнер комуніка-
тивного акту, отримувач повідомлення; особа, яка сприймає й інтерпретує
повідомлення адресанта; назва відмінка й позначення учасника події, до
якого спрямована дія або якому повідомляється певна інформація: Я даю
(читаю) книгу брату; ) кінцевий споживач повідомлення; ) у міжособи-
стісному спілкуванні — особа, яка сприймає повідомлення і відповідно до
своїх когнітивних стратегій, конкретних конситуативних умов інтерпретує
його; ) той, кому адресована інформація; ) особа, якій призначено пові-
домлення; ) комунікат, який одержує інформацію; ) отримувач, реципі-
єнт; споживач усного, писемного чи друкованого повідомлення; особа, яка
сприймає повідомлення й відповідно до своєї когнітивної, лінгвокультур-
ної бази, вертикального контексту, стратегій, тактик і конкретних контекс-
тних та ситуативних умов інтерпретує повідомлення адресанта; ) у міжосо-
бистісному спілкуванні — особа, яка сприймає повідомлення та відповідно
до своїх когнітивних стратегій і конкретних конситуативних умов інтерпре-
тує повідомлення адресанта» [, с. –].

На сьогодні в лінгвістиці відомо кілька класифікацій адресата за
різними критеріями (див., зокрема, [; ; ] та ін.). Для завдань пропо-
нованого дослідження найбільш виваженою видається типологія адресата
Н. І. Формановської, оскільки вона не обмежена стилем, жанром або регі-
стром тексту. Дослідниця розмежовує адресата спілкування та адресата
мовлення, які протиставлені за ознакою активності/пасивності у процесі
спілкування/мовлення. Вона пропонує виділяти три іпостасі адресата як
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учасника спілкування: «) адресат — своєрідний співавтор дискурсу/текс-
ту адресанта; ) адресат, який сприймає, розуміє, інтерпретує комунікатив-
ний продукт адресанта; ) адресат, який змінює комунікативну роль слу-
хача на роль мовця і який реагує, відповідає, отже, залежить і від запро-
понованого вербального і невербального дискурсу/тексту» [, с. –].
Відповідно перший тип корелює з адресатом мовлення, другий і третій —
з адресатом спілкування.

Розглянемо, чи реалізовано ці іпостасі адресата в ситуаціях, коли
мовець уживає висловлення, побудовані за фразеологізованими моделями
речення. Аналіз більш ніж  контекстів уживань синтаксичних фразео-
логізмів, вибраних з текстів української художної літератури кінця ХІХ –
початку ХХI ст., періодичних видань і українськомовних інтернет-ресурсів,
дозволяє зробити такі узагальнення.

Усі виділені типи адресата реалізовані при вживанні висловлень, побу-
дованих за фразеологізованими моделями, проте з різною продуктивністю.
Ці речення властиві передусім розмовному мовленню, тому цілком законо-
мірно вони найчастіше функціонують у діалозі. Варто наголосити також
на таких характерних особливостях синтаксичних фразеологізмів, як від-
сутність формально репрезентованих засобів вираження адресатності або
ж їхня модифікованість, семантична спустошеність, що є виявом асиметрії
форми та змісту цих синтаксичних одиниць.

. Адресат як співавтор дискурсу / тексту регулярно має три вияви.
.. Прогнозований узагальнений адресат — це адресат, з яким «автор

має надію вступити або вступає в опосередковане дистантне спілкування,
таким є адресат художнього, наукового, ділового, публіцистичного та ін.
твору» [, с. ]:Оце так знахідка! В Україні розкопали трипільський храм,
старіший за Стоунхендж і єгипетські піраміди (Високий замок. — ..).
Для забезпечення ефективного спілкування мовець має враховувати соці-
альні ознаки та фонові знання адресата, що яскраво виявляється за умови
використання прецедентних феноменів у ролі змінного компонента фра-
зеологізованого речення, що вимагають від адресата відповідної обізнано-
сті та інтерпретативних зусиль для їхнього декодування. Так, у прикладі
А попереду, за  тижні був Дюнкерк — розгром найбільш боєздатних британ-
ських частин з утратою всієї техніки. Чим не Іловайськ? (Коментар  жов-
тня  р. до тексту промови Вінстона Черчілля в Палаті громад  травня
 р.: hps://twier.com/_rachenko/status/) мовець про-
водить паралель між операцією з евакуації британських і французьких
військ з оточеного фашистськими військами міста Дюнкерк до Великобри-
танії у травні  р. та Іловайським котлом у серпні  р. в Україні.

.. Масовий публічний конкретизований адресат обʼєднує сукупність
цілком визначених отримувачів дискурс/тексту, реалізованого у відповід-
ній ситуації спілкування. Типовими прикладами цього підтипу адресата є,
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зокрема, учні на заняттях у класі, батьки на батьківських зборах, учасники
конференції, виборці під час передвиборчої кампанії і под.:

Ми час не гаяли дарма.
Була тверда рука
У кожного — і вже нема
Ні «Бе», ні «Ве», ні «Ка».
Оце новина із новин.
Ми знов дивуєм світ.
Дві літери вміщає він,
Наш куций алфавіт.
Дві літери, які стоять
На самому краю.
Одна з них точно не тво-Я.
Тож вибери сво-Ю (Олександр Ірванець. Перед другим туром).

Автор закликає голосувати за В. Ющенка, відповідно адресатом твору
є виборці — повнолітні громадяни України, що мають право голосу на вибо-
рах у Президенти України  року.

.. Одиничний конкретний персональний адресат «виступає у кон-
тактному безпосередньому спілкуванні або в дистантному опосередкова-
ному жанрі посвячення, послання, епістоли, епіграми» [, с. ], а також
у листах та інших зверненнях до конкретної людини: Отсе тепер, під час
мого пробування в Києві, ми таки й добре пізналися з нею [Ольгою Хоружин-
ською]. Отже, скажу Вам, — це золото не дівчина! Она просто очарувала
мене! Яка она мила, щира, добра, сімпатична і до того як она розвилась
за сі два роки, як пройнялась ідеею украінства! (Лист Олени Пчілки до Івана
Франка  березня  р.) [авторський правопис збережено — Г. С.].

.. Низькою продуктивністю в межах цього типу характеризується
позадіалоговий адресат, до якого звертається мовець і який при цьому
не відповідає. Він реалізується у звертаннях до Бога, вищих сил (моли-
тви, замовляння), квазізвертаннях до небіжчиків, предметів і явищ і под.
У проаналізованому матеріалі зафіксовано поодинокі подібні випадки, при
цьому йдеться тільки про складні речення фразеологізованої структури:
Єдиний мій Боже, до Тебе одного я припадаю в моїх потребах, бо хто ж вір-
ніше допомагатиме мені, як не Ти, Господи, на якого мене батьки зали-
шили (Молитва сироти за покійних батьків. In: Молитва. / Упоряд. В. С. Ду-
дик. Вид. «Європейська енциклопедія», Київ ).

.. Окреме місце, за класифікацією Н. І. Формановської, посідає так зва-
ний непрямий, або вторинний, адресат — «такий учасник спілкування, до
якого безпосередньо не звертаються, але заради якого вибудовують дис-
курс/текст» [, с. ], що втілено передусім у текстах інтервʼю, у яких
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основним непрямим адресатом є телеглядачі, радіослухачі або читачі дру-
кованих ЗМІ:

—Наскільки я знаю, лідера Союзу Селянської партії і Партії нової демокра-
тії Казимеру Прунскене завжди обурюють слова про «дружбу народів», і вона
закликає говорити не про друзів у політиці, а про взаємовигідне співробітни-
цтво, збіг інтересів…

— Я людина з радянських часів… Але співробітництво з Україною, зміцне-
ння добросусідських зв’язків, становлення на схід від Литви і Євросоюзу ста-
більного регіону з розвинутою демократією — чим не стратегічна мета і той
прагматичний розрахунок, який просуває регіональну політику ЄС? (Аль-
гірдас Бразаускас: Домашнє завдання за Україну не зробить ніхто // Дзер-
кало тижня. — –.. (№  ())).

Можливим, але у проаналізованому фактичному матеріалі не реалізова-
ним, виявився адресат-спостерігач, тобто адресат, який не залучається до
комунікативного процесу, є пасивним слухачем розмови інших осіб, яка
може викликати у нього відповідні дії та/або емоції.

. Адресат-субʼєкт сприйняття, розуміння та інтерпретації повідомле-
ння найяскравіше втілений в анекдоті:

— Який у вас елегантний костюм!
— Подарунок дружини. Причому без усякого приводу. Учора пізно вночі вер-

таюся з відрядження на день раніше наміченого строку й бачу, що цей костюм
висить прямо біля ліжка. Уявляєте, який сюрприз! (hp://ukr-anecdotes.com/
rozdil/pro-teshhu/page/).

. Адресат, який змінює комунікативну роль слухача на роль мовця і реа-
гує у вигляді відповіді, типово реалізується в діалозі. Для успішного спілку-
вання важливою виступає ціла низка компонентів комунікативної ситуації:
час і місце спілкування, його мотиви та завдання, форми мовлення і типи
спілкування, співвідношення вербального і невербального компонентів:

Не швидко почула Христя стук у вікно… «Він, він, Гриць! От коли усе
розкаже…» Як навіжена, Христя мерщій кинулася сінешні двері одчинят

Вона не помилилася. То був справді Проценко. Тільки що вона одсунула, впу-
стила, як він зразу і учепився за неї.

— Ходімо, серце, до мене, — шепче, гаряче обдаючи поцілунками, і Христя
чує, як від його несе потроху хмелем.

— Пані швидко встане, — одказує Христя.
— Чого?
— На завтра булочки завдали.
— Гаспидські булочки! — гукнув він.
— Як! то ж хліб святий!
— Який там він святий! І свиня, по-твоєму, свята, що чоловік її їсть?
— То ж свиня, а то хліб.
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— Ну, хай, по-твоєму, і святий. Тільки ходімо, серце. Оце тільки що з весі-
лля. Присилували чарку тії гаспидської горілки випити. Ходімо, голубочко! Ти
ж у мене одна найкраща. Там усе шваль, твого одного мізинця на нозі не сто-
ять! — І він, не давши і дверей зачинити, поволік її за собою (Панас Мирний.
Повія).

Загалом система мовних засобів адресатності є досить розгалуженою
(імператив, вокатив, питання, ти-/Ви-форми і под.), проте фразеологізо-
ваним реченням не властива їхня експлікація. З-поміж усіх можливих
мовних засобів реалізовано імператив або форму давального відмінка
займенника у складі постійного компонента синтаксичних фразеологізмів,
що супроводжується семантичним зсувом, десемантизацією відповідних
форм. Так, фразеологізована модель речення І не Vimp передає не значення
наказу, заборони дії, а значення згоди з думкою іншого учасника спілку-
вання: Юхим спершу надумав іти на Балабанівку — на цьому кутку в нього
жив далекий родич, з яким вони оце були на окопах. Родич казав, що має флягу
німецького спирту, можна б погрітись, бо хто зна, коли ще доведеться пити.
Він був не з пропащих п’яничок, та й скупуватий удався, але захотілось йому
зараз щось добре зробити для Юхима, бо хоч скільки вони жили в одному селі,
скільки були родичами — ніколи він нічого і не дав йому, й не порадив добре.

— А на закуску теж найдеться щось, — говорив, ховаючи холодні та розсу-
дливі очі. — Там крапля олії, цибулина.

— І не кажіть! — вигукнув Юхим, відчуваючи голод. — Сьогодні так виро-
бився, набігався, як бездомний пес, а в роті нічого не мав. Коли кличете, не
відмовлюсь (Євген Гуцало. Голодомор).

У низки фразеологізованих моделей речення форма давального від-
мінка займенника типу мені, тобі, вам сигналізує про десемантизовану
субʼєктну синтаксему, що утворює стійкий комплекс у поєднанні з іншими
компонентами моделі: Нині Дрогобич переживає не кращі часи. У минулому
залишилася слава центру солеваріння, видобуткута переробки нафти. Закри-
лися або ледве дихають колись потужні промислові підприємства. Безробі-
ття, численні соціальні, побутові проблеми, характерні для української гли-
бинки. Оце тобі й прикордонний регіон! (Слово Просвіти. — ..);

— Дивися! Навіть «Ліберасьйон» пише, що за всі посттоталітарні роки
такого ще не було. Дві тисячі демонстрантів, усі протестують, усі вимага-
ють, щоб президент подав у відставку!

— Так він тобі й подасть, — каже вона. — Для цього треба мати поняття
честі (Ліна Костенко. Записки українського самашедшого).

Отже, вживання мовцем висловлень, побудованих за фразеологізова-
ними моделями речень, забезпечує досягнення потрібного мовцеві впливу
на адресата, який може мати кілька виявів: адресат, який змінює комуніка-
тивну роль слухача на роль мовця, адресат як субʼєкт сприйняття, розумі-
ння, інтерпретації повідомлення та адресат як пасивний співавтор дискур-
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су/тексту. Подальший етап дослідження передбачає зʼясування прагмати-
чних прав та обовʼязків, особливостей стратегій адресатів, що належать до
виділених типів та підтипів.
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Functioning Sentences with Phraseological Structures in Spee: Factor of Addressee
Hanna Sytar
e article is devoted to parameters of the Ukrainian sentences with phraseological struc-
tures functioning in speech. ere is the factor of addressee for statements built on models
of sentences with phraseological structures under review. ere were differentiated the
types and subtypes of addressee as a participant of the communicative situation. Modifi-
ability of the imperative and dative pronouns forms as linguistic means of addresseeness
expression implemented in statements of this type is emphasized.
Key words: addressee, model of sentence, syntactic idiom, sentence with phraseological
structure, Ukrainian language.

Функционирование фразеологизированных предложений в речи: фактор адре-
сата
Анна Ситарь
Статья посвящена установлению параметров функционирования украинских фра-
зеологизированных предложений в речи. Рассмотрен фактор адресата для выска-
зываний, построенных по фразеологизированным моделям предложения. Выде-
лены типы и подтипы адресата как участника коммуникативной ситуации. Отме-
чена модифицированность форм императива и дательного падежа местоимения
как языковых средств выражения адресатности, реализованных в высказываниях
этого типа.
Ключевые слова: адресат, модель предложения, синтаксический фразеологизм,
фразеологизированное предложение, украинский язык.
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Українські географічні апелятиви XVI–XVIII ст.:
інвентар, зв’язки, система

У статті проаналізовано парадигматичні зв’язки в групі географічних апелятивів,
виявлених у текстах українських писемних пам’яток XVI–XVIII ст.), що становлять
струнку й водночас розгалужену систему назв. До найбільш характерних явищ
у парадигматиці належать багатозначність, синонімія, антонімія, паронімія.
Ключові слова: апелятиви, система, багатозначність, синоніми, антоніми, паро-
німи.

Давня географічна апелятивна лексика формує чисельну групу лексичних
одиниць (понад  назв і дериватів) та становить струнку й водночас розга-
лужену систему. Досліджуючи парадигматичні зв’язки між географічними
апелятивами, можна зробити цікаві спостереження.

Насамперед слід сказати про багатозначність географічних назв, які
складають  % від загальної кількості аналізованих слів. Давні українські
географічні назви подекуди мають до  значень: вода «(прозора безбарвна
рідина) вода», «(водна маса, товща води) вода», «(текуча, проточна, плинна
вода з ріки, потоку, джерела, струмка, водного каналу і т. ін.) вода», «(водна
стихія, повінь) вода», «водні угіддя», «(вода, як складова частина природи)
вода», «(вода, яка набуває своїх властивостей при обрядах хрещення і освя-
чення) свячена вода» [ IV, c. –]; земля «(місце життя і діяльності
людей) земля», «(верхній шар земної кори) земля», «(речовина, що входить
до складу земної кори, ґрунт) земля», «(земельне угіддя) земля», «(планета)
Земля; (населення Землі) людство», «(суша; континент) земля», «(адмініс-
тративно-територіальна одиниця) земля», «(адміністративно-територі-
альна одиниця) земля», «(країна, край) земля», «(шар земної кори, придатний
для життя рослин, ґрунт) земля», «(земна кора) земля», «(земляна поверхня,
площина, по якій ходять) земля» [ ХІ, с. –]; кгрунтъ/грунтъ/ґрунтъ
«(верхній шар землі) земля, грунт», «(земельне володіння) наділ, ділянка,
земля, грунт», «(земельна площа під будівництво) ділянка, парцела», «фун-
дамент, підмурівок», перен. «підстава, основа, суть, фундамент» та ін. [ VII,
с. –].
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Однозначні лексеми є, як правило:
а) запозичені — антра «печера» [ І, с. ] — а дрuгіи вилuченыѡ(т) ѡбцо-

ванѧ лю(д)скогѡ […] сами жили въ пuстынѧхъ тилко съ звѣрми зємными, въ
гѡрахъ и антрахъ зємныхъ яскинѧхъ () [], байракъ «ліс у яру яр поро-
слий лісом» [ ІІ, с. ] — до […] Плоского лѣса повинно бить дванадцят бай-
раковъ () [], бендюга «місце на березі річки для складання дерева, при-
значеного для сплаву баржами» [ ІІ, с. ] — ѡказыва(л) те(ж) мне возному
то(т) ѡле(х)но на бе(н)дюзе дерево же в комѫ зе убудованое (Володимир )
[], бескид «гірський хребет; гори» [ ІІ, с. ] — Нехай вѣдаютъ запевне
которыиколвекъ и в̾ самомъ Римѣ […] мешкають […] и в̾ […] землѫхъ што
за Алпѣйскими […] горами […] албо за бескидами, аж и до Гадирѫ живу(т)
() [], высопъ «острів» [ VI, с. ] — Чимъ розгневаный, (Барда намовилъ
цесара, же) Игнатея не только зъ столицы скинулъ, але его до вязеня […] (на)
выспу выгналъ () [], урикъ «спадкова земельна власність» [ ІІ, с. ] —
да ест им ѡт нас оурик сь вьсем доходѡм имь и дѣтем их и оуноучатом их
и прѣоуноучатом их и пращурѣтом и вьсемоу роду их кто сѫ им изберет
наиближни(и) непорушено николиже на вѣкы () [] та ін.

б) питомі слова, які переважно стосуються правових актів, пов’язаних
із землеволодінням: бабизна «земельне угіддя, успадковане по бабі; баби-
зна» [ ІІ, с. ] — дошла на(с) вѣдомо(ст) же […] тые име(н)ѫ не ро(з)дѣлные,
на которы(х) […] собе бли(з)ко(ст) материзны и баби(з)ны право(м) приро-
жоны(м) быти менять () [], материзна «земельне угіддя, успадко-
ване по матері; материзна» [ І, с –] — штож которые именя Трибе-
сова Коженов на реце на Рси купил есми у михаля Шимонковича […] кото-
рыеж именя Тибесов а Катенев […] дал есми сестре своее […] за материзну
ее и за часть именей отчизных, которая на нее приходила в именяхъ моих
() [], дѣдизна «земельне угіддя, успадковане по дідові; дідизна» [
VIII, с. –] — Продали есмо кнѫзю Андрею […] половицу Миркова, ѡтчи-
зну и дедизну нашу, котораѫ была в заставе в сестры нашое […] в полто-
раста копах грошей () []; сторона позванная, хот бы добрє хотєла то
назвати мєстцємъ розниц, яко удає, показати того нє можє, абы сє тут
сходили три дєдизны, чого в кажъдых границах потрєба (Київщина, ) [,
с. ]; выслуга «земельне угіддя, одержане за службу» [, VI, с. –] —
которое имене выслужил ѡтець мой, на короли Его Милости, Иван Старый —
Закон в Луцком повѣте, тоем имене, выслугу ѡтца моего […] заставил зѫтю
моему […] и сестрѣ моей, паней Настаси […] в полтараста копах грошей
Литовское манѣти () [] та ін.

Хоча й серед них є винятки. Наприклад, давнє запозичення з угор-
ської — назва хотаръ — вживалося в українських пам’ятках у двох зна-
ченнях: «територія або частина території села» та «межа»: а хотарь
тому вышеписанному селу, що на тутовѣ, на имѫ русѣни, да ест по
старому хотару, по куда извѣка оживали () []; а хотарь селоу Теле-
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бѣчинцемъ да есть ѡт оусих сторѡн по старому хотару покуда из вѣка
ѡживали () []; Іѡ Комта(н)ти(н) могила воевѡ(да) бж҃їею мл(с)тїю
г(с)п(д)ръ земли мѡ(л)да(в)ско̾ ѡ(ж) прїидошѣ прѣ(д) нами и прѣд усими наши
мѡ(л)да(в)скими болѣри и(с)тратїе, и братїа его […] и се(с)три и(х) […] уси
сн҃ве […] и продали своего правого село […] съ мѣсто за пасики и съ садо-
вїами, и съ сѣножатїами, и съ въсѣми его хотарами, и доходами () [].
Чимало давніх слів сучасний мовець уже не асоціює з географічними апе-
лятивами. Зокрема слово держава в сучасному лексиконі позначає країну,
а в пам’ятках XVI–XVII ст. воно мало ще й значення «землеволодіння, має-
ток»: люди корунныє […] дєржавы пан миклаша […] вєли ѡт буга до врочыща
дымєницы () []; возъныи […] въ село […] урядовъне инътромитовалъ
и реалитеръ в деръжаву и съкутечъную посесию подалъ (Житомир, ) [].

Із явищем багатозначності тісно пов’язане використання географічної
назви в переносному значенні. Наприклад, слово рѣка «ріка» — естъ тыж
рѣка в сицилїи, которои єсли хто напѧтсѧ разъ, мысли и розумъ полєру-
єтъ і ѡстритъ (поч. XVII ст.) [] у пам’ятках вживалося також зі значе-
нням «велика кількість чого-небудь» — мысли похмурной єстъ южъ ѡхо-
лода, По слєзныхъ рѣкахъ, по бѣдахъ ѡкрутныхъ (Київ, ) []; з того
морѧ [науки] выходѧтъ слодкихъНаукъ рѣки []. Чи, наприклад, слово скала
«скала, скеля» —такъ, яко се биютъ воды о скалы Такъ се князя Лыки войско съ
татарскимъ зошло, не великостю але мощю его прошло (поч. XVII) [] вжи-
валося і з переносним значенням «міцна віра» — на такой моцной скалѣ
вѣчного сп҃сенїа постановити бы хотѣлъ ногу свою. на такомъ замку покоѧ
зам̾кноути бы прагноул сумнѣньє своє (Острог, ) [].

Увагу привертає багатство пар та рядів синонімів. Синонімічні зв’язки
поєднують:

. однослівні географічні назви:
а) різнокореневі: рогъ «край (перев. лісу); ріг» ішпѣль «тс.»: панъЮрыи

Монтовичъ далъ ему село пустое въ Кузминскомъ повѣтѣ, на имя Лановци,
и тежъ придалъ ему, къ его отчизнѣ къ Вязовцомъ рогъ Кузминского лѣсу
(Люблін, ) []; од того копца пошолем по бок лѣвых Морских лоз, и при-
шолем на самый шпѣлъ албо рог Морских лоз; у того рогу и шпѣля копец
высыпалисмо (Максаки, ) [, с. ]; пагорокъ «горб, пагорок» і холмъ
«тс.»:Повѣдали намъ еще итое нашѣ посланцѣ, ижъ праве того часу, гди тое
дитя народилося, иж в тотъ день всѣ горы и пагорки пороспадалися на двое
у Вавилонской сторонѣ, где ся народило (Вавілон, –) []; ӕ […] панъ
Иванъ Волосовичъ Зубричъ […] ограничєньє таковоє тыхъ грунтовъ чиню —
то єстъ: […] одъ того копца, ӕко наипростєй идучи копєцъ, в̾мѣсто наро-
жныка усыпанный; а одъ того копца нарожныка повєрнувши прыкро на пол-
ночь, надъ долиною копєцъ, одъ того копца спустившисӕ въ долъ, идучи чрєз
долинки и пакгурки до гайку власового, подъ тымъ гайкомъ копєцъ (Загайці,
) [];Дв҃дъ прор҃къ реклъ. всѧка дебръ наполнитсѧ и вси холъми смѣрѧтсѧ





Олена Слободзяник

() []; Голосъ милого моего; а и тотъ то есть пришолъ скачючи по горахъ
а перескакиваючи пагорки и холмы (поч. XVI ст.) [].

б) однокореневі: выспа «острів» і высопъ «тс.»: и коли єсмо прибѣгли
къ ѧкомусъ малому выспови […] лєдвєсмо могли лодю удєржати при кора-
бли. которую втєгнувши додавали собѣ помочи пєрєвиваючи кораблъ боєчисѧ
абы нє впали в злоє мѣстцє спустивши ѧдрило такъ плыли […] нас вєликаа
бура змєтовала (XVI cт.) []; в сторонах Індыйскихъ єстъ выспа, названаѧ
Куба, на которой выспѣ індыйчыкѡве завелися и порознилисѧ зъ собою для
образа прест҃ои бц҃и (ІІ пол. XVII ст.) []; кутикъ «невелика частина території,
земельних угідь; куток» і кутокъ «тс.»: одного коутика зємлѣ митрополит
и малыхъ парафѣй влд҃ковє на синодѣ помѣстномъ о выступки свои нє мѣли
мѣти форумъ (Острог, –) []; Малый кутокъ Украины близкій былъ
до упадку () [].

в) питомі — більшість географічних номенів ХVI–XVIII ст. пра-
слов’янського походження й формують ядро староукраїнської географічної
лексики — сугрань «земельні угіддя зі спільною межею» і сумѣжьє «тс.»:
Оттоле простѣ логомъ посередь мху подлѣ лѣску межою тоѣ земли Боров-
скоѣ и Острошицкоѣ, отъ того сумѣжья логомъ посеред мху въ рѣчку въ
Студенку, гдѣ встала зъ болота (Новогородок, ) []; Я рабъ Божій, […]
явно чиню сею моею духовницею нинѣшнимъ и на потимъ будучимъ, кому то
будетъ потреба видити, или чтучи слишети, ижъ што есми вѣслужилъ на
[…], старостеЖитомирскомъ, и у жены его милости панеи Ганны, село, лежа-
чое в повѣте кіевскомъ […], у полѣ, наверху Олшаницы, а на низъ зъ моимъ
грунтомъ сугрань грунтъ Чуменовскій (Київ, ) [].

г) питомі та запозичені — географічні та культурно-історичні фактори
тісно пов’язані із загальною історією народу, його культурою, релігією
й тому були головною причиною того, що більша частина запозичень при-
йшла від мов-сусідів — антра «печера» — а другееи вилучены ѡ(т) ѡбцо-
ванѫ лю(д)скогѡ […]сами жили въ пuстынѫхъ тилко съ звѣрми земными, въ
гѡрахъ и антрахъ земныхъ яскинѫхъ) (Чернігів, ) [] є успадкована зі
старослов’янської мови, вертепъ «тс.» — вели нас кн҃зи збаражьские […] до
[…] вертепа […] менячы бытии знаки каменьемъ складеные () [], печера
«тс.» — печера найкоротшаа в̾ концу при корени едномъ горы положонаа) ()
[]; конкуренция «місце, де сходяться межі кількох землеволодінь» і пята
«тс.»: дѣялося на кгрунътє […] звєрх Руди […] гдє конкурєнция кгрунътовтрох
дєдицтвъ стєгаєт (Київщина, ) [, с. ]; у рогу Крутоє долины, над
рєкою Снивотою, против Лысоє горы пӕта албо нарожныи копεц трох кгрун-
товъ, Пыковского, Ӕнєвского и Камєногорского, зышолсӕ, ӕко тєпєр стоимо
(Вінниця, ) [, с. ].

. складені назви, де розрізнювальним елементом є кваліфікатор-прик-
метник: кгрунтъ отчизный «земля, успадкована по батькові; батьків-
щина» — кгрунтъ отчичій «тс.» — кгрунтъ отцевский «тс.»: тое мешка-
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нье поступити мусимо, абы таковые люди подъ прикрытемъ отчизного
кгрунту нашого мешкати и за обороною нашою в покою спасене позысковати
могли (Дубно, ) []; свою на сєбє част приналежную кгрунтовъ отцєвских
[…] позаводилъ пѣняжно зацним людямъ (XVII ст.) []; мы теди, гетманъ
[Іван Мазепа], […] всѣ тие ему, пану Демяну Кондратиевичу Унучку, нале-
жачие и природнимъ его правомъ спадаючие кгрунта отчичіи и всякія уго-
дія симъ унѣверсаломъ нашимъ ствержаетъ (Батурин, ) [, с. ]; ловы
бобровые «угіддя для полювання на бобрів», ловы звѣриные «звіроловні
угіддя», ловы осочъные «звіроловне угіддя, призначене для полювання
способом облави», ловы погонные «звіроловне угіддя, призначене для
полювання способом переслідування», ловы поточьи, ловы пташии «угі-
ддя для полювання на птицю», ловы рибные «угіддя для вилову риби» —
а кутому в Чолницы одно дворище зо всимъ на все, зъ землею, з пашнею, з боры,
з лесы, з озеры, з ловы звериными и пташими () []; тое имѣнье […]
потвержаемъ […] зъ лѣсы, и зъ дубровами, и съ сѣножатми, и съ пасѣками,
и зъ ловы звѣриными и пташъими, и зъ рѣками, и съ озеры, и зъ бобровыми
гоны, и зъ ѧзы и ставы и ставищи и зъ млыни и зъ ихъ вымелками ()
[], даем князю Дмитру Курцевичу Булызе до его живота тое то село нашо
[…] з кгрунты, землями, з реками, з ставы, млинами, з озеры, з боры, лесами,
гаями, з ловы рибними и зверинными и з бобровими гоны, и зо всемъ на все,
яко се тое село Вонячин здавна само в собе в пожитках, кгрунтах, границах
и обыходехъ своих мает () [, с. ].

. складені назви, де розрізнювальним елементом є кваліфікатор-імен-
ник: добра лєжачиє «нерухоме майно; земельні угіддя» і кгрунти лежа-
чыє «тс.»: зо всих добръ твоεε млсти, лεжачих и рухомых, гдε буд в Кро-
лεвствε нш҃мъ Польском и панствах, до нєго прислухаючих, […] приказу-
εмъ, […] абы твоѧ млс҃ть самъ сталъ на жалобу и судовноє попиранε уро-
жоного Лаврина Пεсочинского (Брацлав, ) [, с. ]; мы, гетман [Иван
Мазепа], надаемо его милости [епископови Захарии Корниловичу] село Ляли-
нец […], зо всѣмы до него принадлежнимы добрами, лежачыми кгрунтами,
полями, лѣсами, сѣножатмы и всякимы угодіями (Батурин, ) [, с. ];
ловы бобровые «угіддя, де водилися бобри; ділянки, відведені для полю-
вання бобрів» і гоны бобровые «тс.»; ловы рибные «угiддя для рибаль-
ства» й гоны рибные «тс.»: жaлoвaли […] якo бы кривды […] чинѧт якo
пoлѧ пaшные деревo бoртнoе, лoвы рыбные […] нa реце десне […] дo сегo
чaсу чинити не перестaвaют (Kиїв, ) []; тое село Хижинцы, которое
сѧ на кгрунте через комисареи продка нашого, вышеи помененых, ѡседати
почало, зо всими кгрунты, полми, сеножатми, з дубровами, лесами, пасеками,
з реками, ставы, ставищами, ѡзеры, з деревом бортнымъ, з ловы рыбными
и звериными, з бобровыми гоны и зо всимиѩкимколвекъ ѡбычаемъ назваными
пожитки (Краків, ) [, с. ].
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У системі географічних назв явище антонімії представлене не менш
яскраво. Пари антонімів формують:

а) однослівні назви: гора «гора, височина» та подолъ «низина, поділ»:
по гѡрахъ и падѡлахъ сѧ оуганѧючи, Насъ скѡки своими оудобромыслѧючи
() []; врочыща границъ […] староства […] починаεтьсӕ […] ѡтъ гати
чεрεзъ багонъ […] // ѡт тоε горы чεрεзъ малы̾ багонъ […] ѡт нεвεдома ѡзεра
до вεликого багну […] ѡт годεнӕ врочища […] ку ѡтнозε […] ѡт тоε ѡтноги
чεрεзъ кустовъε […] у подолъ () [];

б) складені назви (ідентичні назви-іменники з антонімічними прикмет-
никами-кваліфікаторами): реки малыє і реки великиє: и прибралъ Богъ гру-
бую зємлютравою […], потоками, и рєками, малыми и вєликими (XVII ст.) [];
поле степноє «степ, необролювана земля» й поле пахатноє «оброблювана
земля»: обѣ вершины зойшедшися повинни бить тож съ поселенiемъ людей
и сѣнокосами по оба боки, с пахатним и степним полем до скель и далѣе ()
[]; именє отказноє «успадковане земельне угіддя; спадщина» та именє
куплєноє «придбане земельне володіння»: и гдєколвєк кнѧзю Василю будєт
видити сѧ кривда в зємли з ымєний наших ѡтчизных и выслужоных и куплє-
ных, тамтыижь приѧтєли наши мают выєхати к промєжку нас в тых зєм-
лѧных кривдах мают братским, а приѧтєлским ѡбычаєм вгодити (Задиби,
) []; что ся дотычетъ сына моего, князяМихаила, тому именя отказныя,
купленыя, и за якимъ колвекъ правомъ я держалъ, всѣ быти маютъ (Чорто-
рийськ, ) [].

У текстах пам’яток української мови виявлено поодинокі випадки паро-
німії; наприклад: руда «потік (перев. у заболоченій місцевості)» і рудня
«місце видобування руди»: мает его млст҃ пан браславски̾ […] тое имене […]
з земными полми сеножатми лесы боры гаи з дубровами […] ставом ставищи
з рудами з реками и речками болоты и заросл̾ми з ловы зверинными пта-
шими и рыбными […] и зо всѣми […] пожи(т)ками […] // […] держати ()
[]; минаючи дубровку, долов рудою, котораӕ в Поганку впала […], в том мεс-
тцу пӕта (Луцьк, ) [, c. ]; отдали именьє со всякимы угодиямы, рудня
з слободкою з млином о двох каменях () [, с. ]; продалисмо имене […]
из сѣножаткою на болотѣ; млин на той же Смячи, вижей руднѣ [, с. ].

Поділ слів на лексико-семантичні групи за спільністю або протиле-
жністю їх значень свідчить про системну організацію лексики. У визна-
ченні системних відношень на кількох прикладах географічних апелятивів
можна дійти висновку: досліджувана тематична група загальних географі-
чних назв об’єднує лексико-семантичні групи, які своєю чергою складаю-
ться з мікросистем, лексичні одиниці яких поєднані синонімічними, анто-
німічними та іншими зв’язками.
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Ukrainian Geographical Appellatives of the XVI–XVIII Centuries:
Inventory, Connections, System
Olena Slobodzyanyk
In the article paradigmatic connections in the group of geographical appellatives were
analyzed, which were revealed in texts of Ukrainian wrien monuments of XVI–XVIII
centuries, they represent a well-organized and branched system of names. Polysemy, syn-
onymy, antonymy, paronymy belong to the most characteristic phenomena.
Key words: appellatives, system, polysemy, synonyms, antonyms, paronyms.

Украинские географические апелятивы XVI–XVIII вв.:
инвентарь, связи, система
Елена Слободзянык
В статье проанализированы парадигматические связи в группе географических
апелятивов, обнаруженных в текстах украинских памятников письменности
XVI–XVIII вв., составляющих стройную и одновременно разветвленную систему
названий. К наиболее характерным явлениям в парадигматике принадлежат мно-
гозначность, синонимия, антонимия, паронимия.
Ключевые слова: апелятивы, система, антонимы, паронимы.
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Руська (українська) мова на теренах
Східної Галичини за часів
Австро-Угорської імперії: законодавчий статус

Подано окремі нормативні акти, згідно з якими руська (українська) мова була
визнана рівноправною серед мов інших народностей Австро-Угорської монархії.
Проаналізовано їхнє значення в утвердженні руської (української) мови як крайо-
вої мови на теренах Східної Галичини.
Ключові слова: мова, наріччя, рівноправність мов, крайова мова, руська (україн-
ська) мова.

Актуальність дослідження: Фонетичні, граматичні ознаки будь-якої мови
складають її особливість, доводять походження та відмінність від інших
мов. Однак, досліджуючи історію мови, варто звернути увагу на всі рівні її
функціонування. Важливим із цього погляду є вивчення офіційно-ділового
стилю, який практично до сьогодні не був об’єктом дослідження істориків
мови.

Аналіз останніх досліджень: Окремі аспекти правового забезпечення
функціювання руської (української) мови розглядав у своїх статтях Б. Сокіл,
зокрема «Руська (українська) мова в цісарсько-королівському галицькому
суді», «Руська (українська) в галицькому крайовому сеймі», «Руська (укра-
їнська) мова в Австрійському парламенті».

Оскільки обсяг статті не дозволяє детально проаналізувати всі закони,
видані різними урядовими установами, які стосувалися функціонування
руської (української) мови (тільки в галузі судівництва їх було більше ),
то подамо лише окремі з них.

Мета статті — подати окремі правові акти, згідно з якими визначався
статус руської (української) мови на теренах східної Галичини в Австро-

-Угорській монархії.
Тривалий час українські землі належали до різних державних утворень.

По-різному складалася й доля українського народу в цих державах. Росій-
ський уряд своїми таємними указами фактично заборонив українську мову.
Дещо відмінною була ситуація на теренах Галичини, яка входила до складу
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Австрійської монархії. Центральний уряд у Відні видавав закони, розпо-
рядження, що були обов’язковими для виконання на всій території дер-
жави. У Галичині, територію котрої заселяли поляки (Західна Галичина)
та русини (українці) (Східна Галичина), ситуація складалася дещо по-ін-
шому. Незважаючи на домагання галицької інтелігенції розділити терито-
рію Галичини на західну (польську) та східну (руську, українську), цього
зроблено не було. Поляки не переставали вважати Східну Галичину поль-
ською землею й намагалися запровадити тут свої порядки. Через різні кра-
йові урядові інституції вони видавали розпорядження, які суперечили чин-
ним законам Австрійської держави. Головною метою цих документів було
ополячити жителів Східної Галичини. Інструментом для досягнення своєї
мети поляки обрали руську (українську) мову, вживання якої вони намага-
лися витіснити з усіх сфер людської діяльності.

У таких складних політичних умовах відбувалося функціювання
руської (української) мови: з одного боку, загальноприйняті для виконання
закони австрійського уряду, які давали їй право на вільний розвиток і вжи-
вання як у публічному, так і приватному житті, а з другого — розпорядже-
ння місцевої крайової влади, які таке вживання обмежували.

Жителі Східної Галичини покликалися на свої споконвічні історичні
права, бо королівство Галичини та Володимирії Австрія забрала від Польщі
з титулу права на нього угорської корони. І справді австрійські цісарі після
приєднання Галичини в  році до Австрії визнавали Галичину краєм
руським, а не польським, і багато зробили для піднесення руської народно-
сті з того приниженого стану, у якому вона дісталася Австрії з-під панува-
ння Польщі.

Особливо важливими тут були реформи цісаря Йосифа ІІ, який підніс
руське духовенство, заснував руську духовну семінарію у Львові, запрова-
див руську мову в школах тощо. Пізніше було відновлено галицьку митро-
полію. За все те русини були вдячні Австрії та вірно їй служили в кожному
нещастю [, с. ].

У  році була прийнята «Оустава конституційна Цѣсарства Австрій-
ського», де в §  сказано: «Всякі племена мають рівноправність, і кожен народ
має непорушне право охорони і захованя своєї народності і мови» [, с. ].

 грудня  року була прийнята Конституція, де у статті  записано:
«Всі народи держави є рівноуправнені і кожен народ має непорушне право

берегти і плекати свою народність і мову. Держава узнає рівноправність всіх
мов крайових в школі, в уряді і в публічному життю» [, с. ХІІІ].

Подані Основні закони були обов’язковими для виконання на всій тери-
торії Австрії.

Поруч із тими центральний австрійський уряд видавав розпорядження,
які стосувалися окремих територіальних земель, які входили до монархії.

Подамо окремі з них:
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. Розпорядження цісарсько-королівського Міністерства справедливості
від  травня , видане на підставі найвищої постанови цісаря Фердинан-
да І, яке приказує, щоби всі в руській частині Галичини іменовані ц. к. уря-
дники виказались повним знанням руської мови.

. Розпорядження Міністерства судівництва від  січня  до Ч. ,
котре на всіх ц. к. урядників у руській частині Галичини кладе на всіх ц. к.
урядників обов’язок у якнайкоротшому часі присвоїти собі повне знання
руської мови під загрозою утрати становиська [, с. Х].

Отже, ці закони зобов’язували урядників Східної Галичини вільно воло-
діти руською мовою та послуговуватися нею у своїй професійній діяльності.
Оскільки більшість посад у різних урядових установах обіймали поляки
або спольщена українська шляхта, то вони нехтували виконанням цих роз-
поряджень. В усіх урядах панувала польська мова, що викликало невдово-
лення, а то й спротив місцевого населення.

Численні позови в судах за права руської мови, а також звернення до
Міністерств у Відні не залишилися без уваги. Центральний уряд змушений
був реагувати на ці справедливі вимоги галичан. Уряд видавав різні поста-
нови, які узаконювали вживання руської мови в усіх сферах життя.

 жовтня  року Його Апостольська Величність видав розпорядже-
ння, яким унормовувалося вживання руської мови в суді на теренах Гали-
чини та Володимирії у Високім князівстві Краківським.

У розпорядженні сказано:
«. Партіѧмъ соизволѧєтсѧ уопотреблѧти въ поданіѧхъ, которыи безъ

подписаніѧ адвоката сѹда подають, нѣмецкой. польськой или рѹской мовы.
Однакожъ поданіѧ въ рѹской мовѣ имѣютсѧ писати латинскими

бѹквами. Протоколы о изъѹстномъ предложеніи отъ партій нерозѹмѣю-
щихъ нѣмецкой мовы, имѣютсѧ составлѧти въ той краєвой мовѣ, которою
они добре владѣютъ.

Такожде имѣютсѧ выслѹханіє и протоколованьє изреченій свѣдителей
и знатоковъ въ цивильномъ и карномъ постѹпованїю, потомъ въ дѣланію
достойномъ наказаніѧ обжалованыхъ, осли они нѣмецкою мовою невладѣютъ,
въ той дѣѧти краєвой мовѣ, въ которой они могѹтъ выразитисѧ.

. Писменныи поданіѧ, требѹющіи подписаніѧ адвоката, имѣютсѧ пода-
вати въ нѣмецкой мовѣ.

. Розговоры въ карныхъ дѣлахъ и оголошеніє осѹжденіѧ въ бѹдѹщомъ
изъѹстномъ заключительномъ постѹпованїю, єсли обжалованый лично
присѹтьствѹющій не владѣєтъ нѣмецкою мовою только одною прочихъ кра-
євыхъ мовъ, имѣєтьсѧ дѣѧти въ той краєвой мовѣ, въ которой ємѹ вырази-
тисѧ возможно єсть.

Єсли обжалованый не присѹтьствоєтъ лично, или єсли ΙΑвляющій сѧ обви-
ненный нерозѹмѣєтъ ніѧкѹю краєвѹюмовѹ, то слѧдѹєтъ розговоръ и оголошє-
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ніє рѣшєніѧ, ΙΑкоже и въ томъ слѹчаю єсли лично присѹтьствѹющій обжало-
ваный нѣмецкою мовою невладѣєтъ въ той мовѣ.

Однакожъ протоколъ составлѧємый о розговорахъ имѣєтсѧ въ всѣхъ
слѹчаяхъ, задержательно протоколованьє изреченій обжалованого, свѣдите-
лей и знатоковъ въ той мовѣ краєвой, въ которой оно подалосѧ, въ нѣмецкой
мовѣ принимати.

. Въ слѹжбѣ внѹтренной и въ перепискахъ съ иними уорѧдами имѣютъ
оурѧды нѣмецкѹю оупотреблѧти мовѹ. Головныи книги краєвой табѹли
и книгъ грѹнтовыхъ имѣютсѧ въ той провадити мовѣ; докѹмента сочине-
ныи въ иной краєвой мовѣ имѣютсѧ до книги докѹментовъ въ мовѣ подлин-
ной записати.

Въ изданію партіѧмъ имѣєтся обикновенно оупотрєблѧти нѣмецкаѧ
мова.

О спорахъ правныхъ, въ которыхъ партіи cами себе безъ посредничества
адвоката въ иноймовѣ краєвой ΙΑкъ нѣмецкой застѹпивали, потомъ о подані-
ѧхъ, адвокатами неподаныхъ рѣшєнїє имѣєтсѧ на желаніє кромѣ нѣмецкой
мовы єще въ переводѣ въ той мовѣ, въ котрой тѧжба провадиласѧ или пода-
ніє до сѹда врѹчено издавати.

Розспорѧджєньѧ, которыи безпосредственно лицамъ сельского народа
выдаютсѧ, имѣютсѧ заразъ въ началѣ не ожадаючи особенного прошенїѧ, съ
переводомъ въ имъ зрозѹмѣлѹю краєвѹ мовѹ или такожде въ той послѣдной
самой издавати.

Въ справахъ карныхъ, єсли обвиненый єсть арештованымъ, имѣєтсѧ
требѹємый переводъ въ той мовѣ, которою онъ владѣєтъ такожде оурядово
издавати.

. Опредѣленіѧ подъ ,  і  имѣютъ заразъ, тыиже подъ  съ бѹдѹщимъ
карнымъ тѧжебнымъ порядкомъ въ королевствахъ Галиціи и Володимиріи въ
дѣйствіє встѹпити.

. Съ заведенїємъ нового оустройства сѹдового въ Великомъ Кнѧжествѣ
Краковѣ полѹчаютъ опредѣленїѧ подъ , ,  и  такожде въ тамошнихъ
сѹдахъ полнѹю силѹ.

Переписиваніє съ иними оурѧдами имѣєтсѧ оуже теперъ отъ сѹдовъ вели-
кого кнѧжества въ нѣмецкой мовѣ провадити.

. Єксамена на абскѹльтантовъ, адвокатовъ и сѹдієвъ имѣютсѧ предпри-
нимати и отбывати въ нѣмецкой мовѣ» [, с. –].

Подібні постанови містять і розпорядження Міністерства справедливо-
сті, видані  березня та  червня  року ч.  і ;  липня  року
ч. ;  серпня  року ч. ;  жовтня  ч. ;  червня 
року ч.  тощо.

Принагідно зауважимо, що всі ці розпорядження центрального уряду
ігнорували місцеві чиновники, що викликало невдоволення галицьких





Руська (українська) мова на теренах Східної Галичини за часів Австро-Угорської імперії…

українців і було предметом розгляду як Львівського суду, так і державного
Трибуналу.

Проте найбільше невдоволення мешканців Східної Галичини викли-
кало те, що крайові шкільні Ради (більшість яких складали поляки) запро-
ваджували в школах, навіть початкових, польську мову як мову навчання.

Не погоджуючись із виданими центральним урядом розпорядженнями,
місцеві чиновники хотіли по-своєму вирішити питання руської мови
в Галичині. Скориставшись більшістю в крайовому львівському Сеймі,
вони приймали (хоч юридично Сейм не міг цього робити) розпорядження,
якими регламентували сферу вживання руської (української) мови.

У  році на одному із засідань львівського Сейму було прийнято
ухвалу щодо мови викладання в галицьких нижчих і середніх школах.
Львівський Сейм постановив:

«Згодно съ ухвалою сойму королевствъ Галиціи и Володимеріи съ великимъ
княжествомъ Краковскимъ постановляю що наступае:

Арт. І

Право становити о языцѣ выкладовомъ въ школахъ народныхъ прислуго-
вуе тымъ, которы школу утримуютъ.

Арт. ІІ

Коли школа поберае запомогу зъ публичныхъ фондовъ, право, становити,
который зъ языкомъ — польській або русскій — мае быти выкладовымъ, выко-
нуе громада, на вспôлъ зъ Властію школьною краевою въ той способъ; що оре-
ченья громады улягаютъ затвердженью Власти школьной краевой.

Арт. ІІІ

Въ каждой школѣ народной, въ которой часть учащаючои молодежи ужи-
вае польского, часть же русского языка, той языкъ, который не есть выкла-
довымъ, буде обовязковымъ предметомъ науки въ границяхъ школѣ отпо-
вѣдныхъ.

Почавши отъ третои клясы всѣхъ высшихъ школъ народныхъ, есть
языкъ нѣмецкій обовязковымъ предметомъ науки.

Арт. ІV

Въшколахъ середнихъ, утримованыхъ исключно фондомъ приватнымъ, чи
то громадъ, чи особъ поединокихъ або зборныхъ, языкомъ выкладовымъ буде
той языкъ, за которымъ освѣдчатся достарчуючи для школы фонды.
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Арт. V

Въ школахъ середнихъ, въ части або въ цѣлости, утримованыхъ зъ фон-
довъ публичныхъ, языкомъ выкладовымъ есть польській съ наступующими
застережньями:

а) Языкъ руській позостае яко выкладовый для науки языка русского, тоже
въ четырохъ низшихъ клясахъ гимназіи академицкой во Львовѣ.

Що-до яззыка выкладового въ науцѣ религіи, обовязуютъ истнЬючіи при-
писы.

б) О часовой потребѣ и можности запровадженья по-при выкладахъ въ
языцѣ польскомъ такожъ выкладовъ русскихъ въ подинокихъ предметахъ
науки, орѣкае въ каждомъ даномъ припадку власть школьна краева на желе-
нье родичей принаймнѣй  учневъ.

в) Въ клясахъ съ языкомъ выкладовымъ русскимъ наука языка польского въ
школахъ середнихъ, съ языкомъ выкладовымъ польскимъ наука языка русского,
есть обовязкомъ взгляднымъ, т. е. залежтъ отъ освѣдченья въ томъ взглядѣ
родичей.

г) Доки устава краева иначе не орече, позостае языкъ нѣмецкій въ дотепе-
рѣшному обсягу выкладовомъ въ гимназіи ІІ. во Львовѣ и въ гимназіи низшой
реальной въ Бродахъ.

Арт. VІ

Що-до науки языка нѣмецкого, зостаючого обовязковымъ во всѣхъ клясах
школъ середнихъ, перестереганы будутъ приписы цЬсарского постановленья
зъ д. . (.) Липня .

Арт. VІІ

О змѣнахъ що-до язвка выкладового въ щколахъ середнихъ зъ фонду публи-
чного утримованыхъ, въ загалѣ, а спеціально маючихъ на цѣли степенне
розширенье выкладовъ въ языцѣ русскомъ черезъ запровадженье его посто-
янно будь то въ поодиноких клясахъ головныхъ або побочныхъ (паралельныхъ),
будьто за часовъ въ цѣлыхъ гимназіяхъ або школахъ реальныхъ, становити
буде на будучность соймъ по выслуханью радъ повѣтовыхъ.

Арт. VІІІ

Учащимся, взглядно ихъ родичамъ або опѣкунамъ, зоставляется свобода
въ выборѣ школы такъ, що учнѣ безъ взгляду на обрядокъ, могутъ слухати
польскихъ або русскихъ выкладовъ.
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Арт. ІХ

Всѣ приписы, незгодныи съ уставою нынѣшною, усуваются.

Арт. Х

Впровадженье тои уставы въ дѣло, препоручаю Мому Министрови
стану» [, с. ].

Незважаючи на спротив захисників галицько-руської народності, їм не
вдалося переконати сеймову більшість, що руська мова може так само, як
і польська, бути мовою викладання всіх предметів не тільки в нижчих чи
середніх школах, але й у вищих. Польська більшість не зважала на ті обста-
вини, що вже кілька років тому запроваджено руську мову як викладову
для деяких предметів у Львівському університеті, ні на той факт, що вже
в  році в деяких гімназіях і навіть у тодішніх філософських школах,
наприклад, у Перемишлі, навчання відбувалося винятково руською мовою.
Руську мову Сейм визнав придатною лише до навчання в нижчих школах.

Із сеймових справоздань відомо, що та ухвала була нелегальною, адже
в залі були присутні лише  депутати. Однак, незважаючи на те, вона утри-
мала цісарську санкцію.

Як бачимо, крайовий закон, прийнятий  червня  року про мову
навчання, був для руських галичан великою перешкодою для навчання
рідною мовою. Уже в другій статті поміщена засада, що в публічних наро-
дних школах не матірна мова дітей вирішує мову викладання, що було
справедливо й природно, а громада, тобто Рада громадська. А після виріше-
ння громадською Радою це рішення повинно бути ще й до того ж затвер-
джено крайовою шкільною Радою. Із того виходить, що в чисто руських
громадах, де полякам вдасться вплинути на членів Ради або підкупити їх,
то вони ухвалять польську мову як викладову. Руські діти будуть вчитися
й говорити по-польськи. Це, безперечно, із педагогічного погляду є абсур-
дом, адже зупиняє освіту молоді.

Отже, руська (українська) мова на споконвічній українській землі розви-
валася в надзвичайно складних мовах. Незважаючи на чинні австрійські
закони, поляки будь-якими способами намагалися обмежити її право на
функціювання, намагаючись асимілювати українців Східної Галичини.
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Ruska (Ukrainian) Language on the Eastern Halyyna Territory
During Austria-Hungary Empire: Legal Status
Bogdan Sokil
Certain legislative acts are presented according to which Ruska (Ukrainian) language was
recognized as equal among other languages in Austria-Hungary monarchy. eir meaning
in strengthening of Ruska (Ukrainian) language as a regional language on the territory of
the Eastern Halychyna is analysed.
Key words: language, dialect, equality of languages, regional language, Ruska (Ukrainian)
language.

Украинский язык («руська мова») на территории Восточной Галиции
во времена Австро-Венгерской империи: законодательный статус
Богдан Сокил
Представлены отдельные нормативные акты, согласно которым украинский язык
(«руська мова») был признан равноправным среди языков других народностей Ав-
стро-Венгерской монархии. Проанализированo их значениe в утверждении украин-
ского языка как краевого языка на территории Восточной Галиции.
Ключевые слова: язык, наречие, равноправие языков, краевой язык, «руська мова»
(украинский язык).
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Структура і функції
«Фразеологічного словника лемківських говірок»
Г. Ступінської, Я. Битківської

У статті окреслено критерії лексикографічного опрацювання діалектних фразеологі-
змів у «Фразеологічному словнику лемківських говірок» та визначені функції Слов-
ника.
Ключові слова: фразеологія, фразеологічні одиниці, лемківські говірки, словник.

Лексикографічні видання діалектно-фразеологічного спрямування найча-
стіше розкривають системне пізнання говору, його багатства й розма-
їтості. У «Фразеологічному словнику лемківських говірок» [] автори
намагалися відобразити загальновживану фразеологію лемківських гові-
рок, подати їх лексикографічну характеристику, а також частково вказати
на системну адаптацію цих говірок у східно- і західнослов’янському діа-
лектних середовищах. Словник базується на так званих польових записах,
здійснених Г. Ступінською протягом – рр. від респондентів-носі-
їв лемківського діалекту населених пунктів території Польщі та Словач-
чини, які внаслідок історичних перипетій опинилися як у чужомовному
середовищі США, Польщі так і в іншому діалектному оточенні — на тери-
торії Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Незначна
кількість матеріалу записана від лемківських родин із Закарпаття. Частина
записів підкріплена ілюстраціями, зібраними Я. Битківською з художньої
літератури, фольклорних та етнографічних збірників, періодичних видань.
Пропонований Словник стане логічним доповненням до «Фразеологічного
словника лемківських говірок Східної Словаччини» [].

Фразеологія лемківського говору є складним феноменом, що відбиває
як екстралінгвальні чинники, пов’язані з життям лемків (особливості хара-
ктеру, духовного складу, культури, своєрідність етнічного побуту, звичаїв,
традицій, специфіка історичного розвитку), так і лінгвістичні, що визна-
чаються специфікою лексико-семантичної та граматичної системи цього
говору. Фразеологізми, як і слова, у мові є одиницями номінації. Також



Галина Ступінська — Ярина Битківська

подібно до слів фразеологічні одиниці становлять структурну та семанти-
чну цілісність. Однак фразеологічна номінація порівняно з лексичною має
свою специфіку, яка виникає внаслідок цілісної семантичної трансформа-
ції значень окремих слів, що входять до складу фразеологізму своєрідним
шляхом [, с. ]. Такий тип номінації пов’язаний із оцінкою явищ дійсно-
сті й виражає певне експресивне ставлення мовця, а саме тому значення
будь-якого фразеологізму містить у своєму складі два взаємопов’язані еле-
менти — номінативний та експресивний [, с. ].

В основу пропонованого Словника покладено розуміння фразеологізму
як віртуального знака мови на зразок словосполучення та речення з пов-
ним або частковим переосмисленням компонентів, призначення якого —
виконання номінативно-експресивної функції [].

Фразеологічний словник лемківських говірок української мови охо-
плює: передмову, відомості про загальну характеристику лемківського
говору, будову Словника, списки умовних скорочень, український алфавіт;
корпус словника, у якому опрацьовано  фразеологічних одиниць (пода-
ється їх семантична характеристика),  найбільш уживаних лемківських
прислів’їв, приказок, каламбурів, словник малозрозумілих слів (діалекти-
змів), покажчик фразеологізмів та алфавітний покажчик прислів’їв, прика-
зок, каламбурів.

У Словнику використано алфавітний принцип розташування матері-
алу. Усі реєстрові фразеологічні одиниці паспортизуються літерним скоро-
ченням населеного пункту району/повіту/округу (список скорочень додає-
ться).

Реєстрова одиниця за характером її значення й виконуваними синта-
ксичними функціями подається у вихідній формі, співвіднесеної з певною
частиною мови, опорний компонент якої й визначає цю співвіднесеність.

У субстантивних (іменних) фразеологічних одиницях іменник подає-
ться в називному відмінку однини: ДЗЯД ПОДРУЖАВСКЫЙ (Кр НС) [,
c. ]; ЧУДЖА КІСТКА (Вс Гр) [, с. ]. Субстантивні фразеологізми, які
не мають форми однини, фіксуються у множині: ЗОЗУЛИНИ ДІТИ (Нв
Гр) [, с. ]; ЗЛІ ЯЗЫКЫ (Укр. нар. пісні з Лемківщини) [, с. ].

Прикметниковий компонент у ад’єктивних фразеологічних одиницях
подається у формі чоловічого роду однини: МАХНУТИЙ ЗМІХОМ (Кр Кр)
[, с. ]; X КУЗНИ КОВАНИЙ (Мж Сн) [, с. ]. Ад’єктивні фразеологі-
зми, які не мають форми однини, фіксуються в множині:В ЄДНОЙКУЗНИ
КОВАНИ (Мж Сн) [, с. ].

Дієслова, які вживаються в особових формах, у дієслівних фразеологі-
чних одиницях наводяться у формі інфінітива: ЗАТЕРТИ В (Х) ПАМЯТИ
(Семан Мадзелян) [, с. ]; ЦІЛУВАТИ СТУПЛЯЙ (Мх Сн) [, с. ]. Діє-
слово уживається не на першому місці в дієслівних фразеологізмах із фіксо-
ваним, незмінним порядком компонентів: ВОРҐИ НАТІГАТИ (СР Яс) [,
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с. ]; Г РЕШЕТІ ВОДУНОСИТИ (Яв Лс) [, с. ]. У фразеологізмах зі стру-
ктурою двоскладових речень дієслова подаються у формі -ї особи однини
теперішнього часу: ПИСК СЯ НЕ ЗАПЫРАТ (Гр Яс) [, с. ]; РУКАМИНА
ЗЛАТО ОБЕРТАТ (Рз Яс) [, с. ].

Адвербіальні (прислівникові) фразеологізми кількісно- або якісно-обста-
винної семантики, які характеризуються повною відсутністю морфологі-
чних парадигм, подаються у своїй єдиній уживаній формі:НАЄДЕНСКОК
(Пс Гр) [, с. ]; КЫБЫ З-МЕ ЗА ПЕЦОМ БЫЛИ (Вс Гр) [, с. ].

Подібно оформлюється реєстр і вигукових фразеологічних одиниць:
БОДАЙ ТЯ КЫЙ СКАРАЛ (Бр Гр) [, с. ]; ФРАС БЫ ТЯ ВЗЯЛ (Мх НС)
[, с. ].

У Словнику відображена варіантність фразеологізмів, їх видозміни,
пов’язані зі взаємозаміною компонентів фразеологічних одиниць іншими
словами, формами, при цьому зберігається семантика всієї одиниці. Усі
варіанти подаються в круглих дужках біля основного компонента. Най-
більш поширена у фразеології лемківських говірок лексична варіантність:
ЯК ТЕПЛА (ТИХА) ВОДА (Гн Гр) [, с. ]; БОГ (АНГЕЛ) ЗА ПЛЕЧЫМА
СТОІТ (Лп Гр) [, с. ]. У реєстрі відображені й фонетичні варіанти, тобто
зміни в звуковому складі компонентів фразеологічних одиниць: ВІТЦІВ-
СКЕ (ОТЦОВСКЕ) ГНІЗДО (УР Гр) [, с. ]; ТВЕРДИЙ ВРІХ (ОРІХ) (Пс Гр)
[, с. ] та морфологічні варіанти (ОЧЫ (ОЧЫСКА) СИ ЗАЛЯТИ (Пс Гр) [,
с. ]. Також у реєстровій одиниці зафіксовані типові формальні варіанти,
які стосуються зміни форми фразеологізму: ЯК ГНЕСКА (ГНЕС) (Вс Гр) [,
с. ]; ЗВЕСТИ (ЗНЕСТИ) ЗІ СЬВІТА (Тл НС) [, с. ]).

Супровідні слова, які є словесним оточенням фразеологізму, не входять
до складу реєстрової одиниці. Вони мають своє лексичне значення й фіксу-
ються поза межами фразеологічної одиниці, однак є необхідними для її
функціонування та реалізації значення, напр.: ЯК МАЧКА ЛОЮ, зі сл. боя-
тися (Мх НС) [, с. ] або: ЯК НА ДРІЖДЬОХ, зі сл. рости (Гн Гр) [, с. ].
Тому супровідне слово фіксується через кому після фразеологізму світлим
курсивом, однак не тлумачиться.

Фразеологічні одиниці лемківських говірок можуть функціонувати
з кількома супровідними словами, та наводяться лише найуживаніші з них;
замість усіх інших використовується ремарка і т. ін.: НА КРАЙ СЬВІТА, зі
сл. піти, поіхати, полетіти, бічы і т. ін. (Мш Кр) [, с. ]

Супровідні слова можуть виступати й засобом розмежування фразеоло-
гічного значення, напр.: ДО ВОЧЫЙ. . зі сл. циганити. Відверто говорити
неправду. . зі сл. повісти. Прямо, відверто (Мл Гр) [, с. ].

Опорні слова зафіксовані не у вихідних формах, а в тих, у яких вони вжи-
ваються у фразеологічних одиницях як їх компоненти. У Словнику вони
наводяться в алфавітному порядку й друкуються великими літерами сві-
тлим шрифтом, напр.:
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К Ы Р Ш Ы Н У : ДАТИ ОСТАТНЮ КЫРШЫНУ (Теодор Кузяк) [,
с. ];

Л Е Д О В Н И : ЯК Г ЛЕДOВНИ (Рз Яс) [, с. ];
З урахуванням алфавітного порядку всіх літер наводиться опорне слово,

вжите у фразеологічній одиниці в різних граматичних формах:
К І Н Ц І : КIНЦІ З КІНЦЯМЫ НЕ МОЖ ЗВЯЗAТИ (Мс Гр) [, с. ];
К І Н Ц І В : ЗО ВШЫТКЫХ КІНЦІВ СВІТА (Семан Мадзелян) [, с. ];
С В І Т И Т : РЕБРАМИ СВІТИТ (Мж Сн) [, с. ];
С В І Т И Т И : СВIТИТИ ЛАТAМЫ (Вс Гр) [, с. ].
За алфавітом фіксуються фразеологізми, що мають спільне опорне

слово:
К О П Ы Т О : ДЯБЛOВОЙ КОПЫТО (Дш Сн) [, с. ]; НА СВОЄ

КОПЫТО (Семан Мадзелян) [, с. ]; ТВEРДОЙ КОПЫТО (Кр Сн) [,
с. ].

Із метою висвітлення значення фразеологізму та його відтінків до
кожної реєстрової фразеологічної одиниці подається семантична характе-
ристика. Форма тлумачення фразеологічного значення зумовлена співвід-
несеністю фразеологізму зі словами певної лексико-семантичної групи
(частини мови). Іменникову форму тлумачення має субстантивна фразео-
логічна одиниця: МAЙСТЕР ДО ЧУДЖОЙ КЫШEНІ (ДО ЧУДЖЫХ ТАЙ-
СТЕР). Злодій (Вс Гр) [, с. ]; ад’єктивна фразеологічна одиниця має
прикметникову форму: И ДО ТAНЦЮ И ДО РУЖАНЦЮ. Спритна, здібна,
розумна (про дівчину) (Вс Гр) [, с. ]; дієслівну форму має дієслівна фра-
зеологічна одиниця: НЕ ПОСМОТРІТИ AНИ З ТИМOКОМШТОНАПСА.
Виявляти незадоволення ким-, чим-небудь, недовіру, відразу у ставленні
до когось, чогось (Мн Лс) [, с. ]; адвербіальна одиниця має відповідно
прислівникову форму: ЗА МOГО ДІДА. З давніх-давен (Кр НС) [, с. ].

Вигукові фразеологізми тлумачаться в описовій формі: ПЕК ТІ БІДО.
Уживається як застереження від необдуманих дій, вчинків; від навроче-
ння — Преця знате, што мам парібка, ви тіж мате дівку, обоє барз до себе
пасуют, то поженме іх і най заберут до свого віна і тото поле і тоту меджу,
жеби зме уж веце, пек ті бідо, николи на ный не мали згризи (Іван Желем) [,
с. ].

Фразеологічні одиниці так званих незамкнених структур фіксуються
за формулою: «Хто-небудь…» або «Що-небудь…»: ПІД РУКAМЫ ГOРИТ
у кого. Хто-небудь вправний, вмілий до будь-якої роботи — Євка зарадна
ґаздиня, робота у нєйпід руками горит (Вс Гр) [, с. ].ДOБРІПІДКУРИТИ
кому.Побити, суворо покарати кого-небудь —На пасвыску курили зме листя
з бука або з компери. Пробували зме курити правдивий дуган. Раз няньо заува-
жыли нас затим занятьом итак нам добрі підкурили,же пару днів оминали
зме іх здалека (Із Гр) [, с. ].





Структура і функції «Фразеологічного словника лемківських говірок» Г. Ступінської, Я. Битківської

Словник відображає граматичну сполучуваність фразеологізму
з іншими словами, оскільки значення фразеологічної одиниці залежить
від тих синтаксичних зв’язків, у які вона вступає в реченні. Відповідно
такі зв’язки позначаються ремарками у формі запитань до залежних від
фразеологізму слів і наводяться світлим курсивом: ДOБРІ ДУША НЕ
ВЫЙДЕ з кого (Рп Кр) [, с. ]; ШТО ЖAБА ДОСКOЧИТ до чого, до кого
(Тл Кр) [, с. ].

Словник фіксує стилістичну характеристику фразеологізмів лемків-
ських говірок, які супроводжуються відповідними ремарками. Напри-
клад, для позначення експресивно-емоційного забарвлення фразеологі-
змів застосовуються ремарки уроч. (урочисте),жарт. (жартівливе), ірон. (іро-
нічне), зневажл. (зневажливе), несхв. (несхвальне): ВСЕПЫТAЯМAТИ, уроч.
Богородиця (Вс Гр) [, с. ]; ЗАХЦЕТИ СЯ ЯК ЦИҐАНСКOМУ ДЗEЦКУ
ЯГОД НА СЬВЯТУЙ ВЕЧЕРІ, жарт. Нестерпно хотіти чого-небудь (Км Сн)
[, с. ];

КOЛИ СЯ ГOРА З ГOРОМ ЗИЙДЕ, ірон. Уживається для повного запе-
речення змісту зазначеного речення; ніколи (Вс Гр) [, с. ]; ВЫСТEРТИ
КОПЫТА, зневажл. . Померти (про людину). . Здохнути (про тварину) (См
Гр) [, с. ];

Стилістично знижені фразеологізми позначаються ремарками лайл.
(лайливе), грубо: БOДАЙ ТЯ ДЯБОЛ ВЗЯЛ (ЗАБРАЛ), лайл. Уживається для
висловлення невдоволення, обурення, досади чи захоплення, здивування
і т. ін. ким-, чим-небудь (Рд Гр) [, с. ].ВЗНИНЯВ РИЦ, грубо. Уживається
як лайка (Рп Кр) [, с. ].

Приклади-ілюстрації у словнику наводяться обмежено: для розкриття
значення окремих фразеологізмів, їх синтаксичних зв’язків, функціонува-
ння в певному словесному оточенні та з певним стилістичним забарвлен-
ням.

При ілюстраціях із живого мовлення назви населених пунктів пода-
ються у скороченому вигляді (див. список скорочень). Цитати-ілюстрації
з художніх творів, етнографічних матеріалів, фольклорних збірників, пері-
одичних видань супроводить прізвище та ім’я або псевдонім автора, напр.:
(Семан Мадзелян), (Теодор Кузяк), (Амраз).

Кожна фразеологічна одиниця має порядковий номер у межах своєї
літери.

Для полегшення пошуків фразеологізмів у Словнику є покажчик із
переліком кожного повнозначного компонента фразеологічної одиниці.
У покажчику біля кожного компонента подається відсилання на літеру та
номер фразеологізму в межах цієї літери. Так, фразеологічна одиницяПЛЕ-
СТИГЛУПОТИ (Теодор Кузяк) [, с. ] наводиться двічі:ПЛЕСТИ:плести
глупоти П-; ГЛУПОТИ: плести глупоти П-.
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Окремий розділ Словника присвячений лемківським прислів’ям, при-
казкам, каламбурам. Автори відійшли від традиційної систематизації
й намагалися дати таку класифікацію паремій, щоб висловлені в них думки
мали загальний, повчальний і виховний характер: Якый млинар — такый
млин, якый отец — такый син (Вс Гр) [, с. ]; Было дітину вчыти, зак
не вміла ходити, а як зачала ходити — юж тяжко єй перевчыти (Фл НС)
[, с. ]; Хочеш з поля хосен мати — треба го добрі обрабляти (Вс Гр)
[, с. ]. До розділу подається алфавітний покажчик прислів’їв, приказок,
каламбурів.

Для авторів Словника все ще актуальним залишається доповнення його
ілюстраціями авторитетних джерел — праць І. Верхратського, І. Зілинсько-
го, І. Панькевича, І. Керницького, В. Гнатюка, З. Штібера, В. Лавера. Детальне
вивчення фразеології лемківських говірок дасть змогу визначити особливо-
сті вузьколокальних сталих зворотів у зіставленні з фраземікою літератур-
ної мови на всіх рівнях: фонетичному, лексичному, граматичному, синта-
ксичному та стилістичному.

Скорочення ремарок

згруб. (згрубіле вживання)
дієсл. (дієслово)
евф. (евфемізм)
жарт. (жартівливе)
займ. (займенник)
заст. (застаріле слово)
збірн. (збірне слово)

зневажл. (зневажливе)
ірон. (іронічне, в іроні-

чному вживанні)
і т. ін. (і таке інше)
лайл. (лайливе)
несхв (несхвальне)
перев. (переважно)

перен. (переносне значен-
ня)

прийм. (прийменник)
сл. (слово)
спол. (сполучник)
розм. (розмовне)
уроч. (урочисте)

Умовні скорочення назв населених пунктів повіту/округу

Польща

Гр — Горлицький повіт

Бд Гр — Бодаки
Бл Гр — Білянка
Бн Гр — Боднарка
БН Гр — Брунари Нижні
Бр Гр — Бортне
Бх Гр — Бліхнарка
Вп Гр — Вапенне
Вс Гр — Висова
Гл Гр — Гладишів
Гн Гр — Ганчова

Жд Гр — Ждиня
Із Гр — Ізби
Кв Гр — Квятоня
Кл Гр — Климківка
Кн Гр — Кунькова
Лп Гр — Липна
Лщ Гр — Ліщина
Лс Гр — Лосє
Мл Гр — Маластів
Нв Гр — Новиця

Пн Гр — Пантна
Пс Гр — Пстружне
Рг Гр — Регетів
Рд Гр — Радоцина
Рз Гр — Розділля
Рп Гр — Ріпки
См Гр — Смерековець
УР ГР — Устя Руське
Чр Гр — Чертіжне
Яв Гр — Явірці
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Кр — Короснянський повіт

Бл Кр — Балутянка
Вн Кр — Ванівка
Вс Кр — Вислічок
ВК Кр — Вороблик Королів-

ський
Вл Кр — Вільховець

Дк Кр — Дукля
Дл Кр — Дальова
Зн Кр — Зиндранова
Кр Гр — Красна
Мс Кр — Мисцова
Мш Кр — Мушина

Рп Кр — Ріпник
Рм Кр — Риманів
Тл Кр — Тилява
Шк Кр — Шкляри

Лс — Ліський повіт

Мн Лс — Манів Яв Лс — Явірці

НС — Ново-Сандецький повіт

Бл НС — Білцарева
Гр НС — Грибів
Зл НС– Злоцьке

Кр НС — Криниця
Мл НС — Милик
Мх НС — Мохначка

Тл НС — Тилич
Фл НС — Фльоринка

НВ — Ново-Таргський повіт

Шл НТ — Шляхтова

Сн — Сяноцький повіт

Дш Сн — Душатин
ЗМ Сн — Завадка Морохів-

ська
Км Сн — Команча

Кр Сн — Карликів
Мж Сн — Межибрід
Од Сн — Одрехова
Пр Сн — Прибишів

Пс Сн — Прусік
Пл Сн — Пулави
Ст Сн — Станкова
Щв Сн — Щавник

ЯС — Ясельський повіт

Гр Яс — Граб
Мс Яс — Мисцова

Рз Яс — Розстайне
СР Яс — Свіржова Руська

Сд Яс — Сєдліска

Словаччина

Сн — округ Снина
Мх Сн — Михайлів

СЛ — округ Стара Любовня
Ор СЛ — Орябина

Чр СЛ — Чирч
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Умовні скорочення літературних джерел

. Амраз — Амраз. Бесіда /, .
. Антологія лемк. пісні—Антологія лемківської пісні. Упорядник М. Байко.

Афіша, Львів .
. Антоній — Антоній. Мій дідо. Загорода. № /, .
. Бугера Іван— Іван Бугера. Весілля на Лемківщині. Бібліотека Лемківщини,

Львів .
. Грабан Володислав — Володислав Грабан. Країна зеленого світла. Теодор

Кузяк. Давно, то были часы… Криниця: Наша Загорода, .
. Желем Іван — Іван Желем. Юж видит. Лемківський календар . Край,

Львів .
. Кузяк Теодор— Теодор Кузяк. Давно, то были часы…Наша Загорода, Кри-

ниця .
. Лемківщино рідна — Лемківщино рідна, заколишу в красі твоїй. Упоряд-

кування та примітки Валентини Денисюк, Ольги Кровицької, Світлани
Черниш. Високий Замок, Львів .

. Мадзелян Семан — Семан Мадзелян. Смак долі. Наша Загорода, Кри-
ниця .

. ТарновичЮліан— Юліан Тарнович. Голос землі.Лемківщино рідна, зако-
лишу в красі твоїй. Високий Замок, Львів .

. Укр. нар. пісні з Лемківщини — Українські народні пісні з Лемківщини.
Музична Україна, Київ .
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Дефініції слова
в контексті лінгвософського виміру

У статті проаналізовано різноаспектність дефініцій слова; на основі мовознавчих
розвідок репрезентовано погляд на слово з позиції його апріорності; зосереджено
увагу на сутності, специфіці слова та його визначенні.
Ключові слова: слово, мова, мовлення, думка, мовна одиниця, поняття, мовознав-
ство, лексикографічні праці.

Зародившись як знак образу світобуття, слово трояко проявляє свою силу
й сутність. Воно може бути дієвим чинником (актом) думки, об’єктом люд-
ського мислення та засобом магічного впливу. Основна мета слова як акту
думки — передати інформацію, як об’єкт мислення слово має на меті про-
будити думку, як засіб магічного впливу слово постає в ролі засадничого
символу, що здатний змінювати світобуття. Усе залежить від того, у якій
сфері, за яких обставин і з якою метою людина використовує те чи інше
слово.

Мовлення складається зі слів і все, що оточує нас у житті та відобра-
жено в нашій свідомості, позначено словами. Перше написане Кирилом
речення слов’янським письмом починалося словами Євангелія від Іоана:
«Спочатку було Слово». Філософ Костянтин-Кирило був упевнений, що залу-
чення до християнства можливо тільки Словом і тільки через Слово, яке
допомагає в єднанні з Богом; у культовому спілкуванні воно наділене свя-
тістю, магічністю, що зумовлено його здатністю переконувати, хвилювати,
навіювати. Слова, фрази, речення — це своєрідний ключ до картини світу
людини. Слова кодують реальність — у цьому розгадка таємниці «Споча-
тку було Слово».

Слово має не тільки сакральне (священне й магічне) значення, а й вира-
жає смисли, позначаючи різні типи мовних актів. Лексема слово похо-
дить із праслов’янського лексичного фонду. За етимологічним словником
Фасмера, праслов’янське *slovo (основа на -es-) споріднене з лат. slava, slave
«поголос; репутація; похвала, слава», сх.-лит. šlãvė «честь, почесть, слава»,
šĺãvinti «славити, почитати», д.-інд. çrávas «слава, похвала, повага, поклик»,
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авест. sravah- «слово, учіння, речéння», гр. κλέος «слава», д.-ірл. clú «слава»
[, с. ]. Із цього переліку простежуємо, що слово постає переважно як тео-
лого-філософський термін, еквівалент грецького λόγος, у якому втілені бага-
товікові трактування грецької та давньоєврейської думки. Це був підсумок
розвитку релігійної самосвідомості від Геракліта й біблійних пророків до
неоплатоників і Філона Александрійського. Логос у Геракліта (у книзі «Про
природу» (VІ–V ст. до н. е.)) — це початок, що визначає всі процеси швид-
коплинного часу. Сократ, Платон, Аристотель, Філон Александрійський
у своїх філософських ученнях спиралися на це поняття й розкривали його.
В автора четвертого Євангелія від Іоана логос, слово ототожнюється з Ісусом
Христом: адже він Син Божий, а значить, і є втіленням Бога на землі [,
с. ].

Дослідження слова (написаного чи промовленого) розпочате ще в анти-
чності й триває сьогодні. Праці Демосфена, Цицерона, Отців Церкви, Петра
Могили, Августина Блаженного, Г. Сковороди, В. фон Гумбольдта, І. Боду-
ена де Куртене, О. Потебні, Ф. де Соссюра, І. Огієнка, Г. Шпета, М. Бахтіна,
І. Бичка, В. Виноградова, М. Кашуби, Ю. Шевельова, Л. Лисиченко, Т. Косме-
ди, Ю. Степанова, Л. Масенко, Л. Ставицької, Ф. Бацевича становлять вагоме
підґрунтя для дослідження явленості слова та його історичної ґенези.

Складна природа слова породжує низку визначень, які пояснюються
різними науковими позиціями вчених і рівнем розвитку мовознавства
й суміжних із ним наук. На фонетичному, морфологічному, словотвірному,
граматичному, синтаксичному, лексико-семантичному рівнях слово розгля-
дають як різнопланову одиницю мови.

Поняття «слово» використовують у різних науках, що вивчають мову
й мовну діяльність, зокрема, у філософії, психології, фізіології, логіці, лін-
гвістиці тощо. Однак чітко визначеного поняття досі не існує. Частіше за
все слово виступає як апріорне поняття, що слугує вихідним пунктом для
подальших досліджень.

Дефініції слова, які дають йому різноаспектну характеристику, намага-
лися вивести ще дослідники попередніх епох. Деякі лінгвісти заперечу-
вали поняття «слово» і пропонували відмовитися від нього взагалі (Ш. Бал-
лі, Ф. Боас, А. Мартіне, Г. Палмер та ін.). Л. Теньєр вважав, що «…поняття
слова виявляється принципово невизначеним» [, с. ]. Не відмовлятися від
поняття слова, але й не давати йому визначення радив чеський мовозна-
вець В. Скалічка. Фердинанд де Соссюр стверджував, що «звичайне розумі-
ння слова несумісне з нашим уявленням про конкретну одиницю мови. Конкре-
тну одиницю мови слід шукати не в слові» [, с. –].

Однак більшість дослідників (Г. Глінц, А. Росетті, Ст. Ульман, Н. Ару-
тюнова, Л. Булаховський, В. Виноградов, О. Смирницький, Г. Уфімцева,
Д. Шмельов, М. Жовтобрюх, В. Русанівський, Ю. Шевельов та ін.) вважають,
що слово — найконкретніша мовна одиниця, основна й базова.
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Феномен слова цікавий тим, що одночасно є простим і зрозумілим у пов-
сякденні та складним і недослідженим у науці. Це й визначає мету статті —
проаналізувати дефініції слова в лексикографічних джерелах та наукових
працях відомих мовознавців ХІХ–ХХІ ст., дати визначення поняттю «слово»
в контексті сучасного бачення.

Термін «слово» полісемічний, тому можна виокремити низку типів
визначень: ) в основі яких розуміння зв’язку мови й мислення; ) такі, що
розглядають місце слова в системі мови; ) характеризують функціональні
властивості слова; ) описують його ознаки; ) комбіновані.

В -томному Словнику української мови слово репрезентовано як: .
Мовна одиниця, що являє собою звукове вираження поняття про предмет
або явище об’єктивного світу; // Заклинання, що, за марновірним уявле-
нням, має магічну силу. . тільки одн. Мова, мовлення. . Висловлювання,
фраза; // розм. Відповідь, розповідь; // у формі оруд. в. мн. словами кого, чиїми.
Уживається у знач. «як говорив (писав, учив і т. ін.) хто-небудь». . Обіцянка
виконати що-небудь; // Згода на шлюб. . тільки одн. Прилюдний виступ,
промова де-небудь. . тільки одн. Жанр літературного твору у формі ора-
торської розповіді. . тільки мн. Літературний текст до вокального твору
[, с. –].

В енциклопедії «Українська мова» (К., ) слово визначено як най-
менша самостійна й вільно відтворювана в мовленні відокремлено оформ-
лена значеннєва одиниця мови, яка співвідноситься з пізнаним і вичлену-
ваним окремим елементом дійсності (предметом, явищем, ознакою, проце-
сом, відношенням та ін.) й основною функцією якої є позначення, знакова
репрезентація цього елемента — його називання, вказування на нього або
його вираження [].

У словнику-довіднику В. Жайворонка «Знаки української етнокуль-
тури» (К., ) слово представлено двома значеннями: ) мовна одиниця
як вираження поняття про ту чи ту реалію об’єктивного світу; також
мова, мовлення або висловлення, фраза; ) (з великої літери) Слово Боже
«у Біблії слово ототожнюється і з Богом-Отцем, і з Богом-Сином, слово
втілене в Ісусі Христі, споконвіку йде від Бога-Отця, як слово народжує-
ться з думки» [, с. ], а також акцентовано увагу на національних віру-
ваннях у «матеріалізацію слова», на фатично-магічну функцію слова, що
засвідчено в українському фольклорі [, с. –]. Дослідження характер-
ної функції слова як знака національної культури також активізовані в пра-
цях А. Вежбицької, в українському мовознавстві здійснюють С. Єрмоленко,
В. Калашник, В. Кононенко, О. Маленко, Н. Мех, М. Філон та ін.

У Словнику В. Даля зазначено, що слово — це виняткова здатність
людини виражати вголос свої думки й почуття; дар говорити, спілкуватися
розумно сполучуваними звуками; словесне мовлення. // Сполучення зву-
ків, що становить одне ціле, яке, по собі, означає предмет або поняття; речé-
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ння. // Розмова, бесіда. // Мовлення, проповідь, сказання. // Слово або Слово
Боже — Св. писання, Старий і Новий Заповіт. // Слово в Євангелії трактує-
ться: Син Божий; істина; премудрість і сила. // Слово — обітниця, обіцянка,
скріплення істини, поручительство. // Військ. стар. пароль. // Слово, слівце —
замовляння, чари, заклинання. // Буква, письмовий знак [, с. –]. Як
бачимо, В. Даль на перше місце виносить абстрактні, узагальнюючі вжива-
ння (здатність виражати вголос думки й почуття; дар говорити, спілкува-
тися; словесне мовлення), а вже потім подає, що слово — це сполучення
звуків, що означає предмет або поняття.

Проаналізовані нами словникові статті засвідчують, що спільним визна-
ченням слова є: . Одиниця мови, що являє собою звукове вираження поня-
ття про предмет або явище об’єктивного світу. . Мова, мовлення. . Роз-
мова, бесіда. . Те ж, що й обіцянка. Саме ці значення, по-різному сформу-
льовані, і становлять ядро вживання слова.

Концепт слово є уявленням про мову, яке людина несвідомо сприймає
із самої мови. Недаремно лінгвістика намагається замінити слово «слово»
чимось іншим: лексема, вокабула, ЛСВ, словоформа й навіть словема. Це
відбувається не тільки через широке значення слова в мові, а й тому, що
в слові «слово» відбувається якась інша концептуалізація мовної діяльності.

До всебічного аналізу слова підійшов О. Потебня — видатний україн-
ський мовознавець ХІХ ст., філософ, фольклорист, етнограф, літературозна-
вець, педагог, громадський діяч, із діяльністю якого пов’язують поняття
Харківська філологічна школа. Він з’ясував головну ознаку слова — зда-
тність позначати виділені думкою предмети та їхні властивості. Цією голов-
ною властивістю є внутрішня форма слова, тобто «певна сторона його змі-
сту, що вказує на те, як пов’язане дане слово з його найближчими попередни-
ками і яка ідея вела до втілення нового значення саме в таку, а не в інакшу
зовнішню форму — значущу, словотвірну та морфологічну, і зовнішньо-ви-
ражальну — фонетичну» [, с. ]. Звук і значення назавжди лишаються
обов’язковими частинами слова, адже звук без змісту не є словом, і навпаки
значення, яке не супроводжується членороздільним звуком, також не є сло-
вом.

Н. Левчук-Керечук зазначає: «Якщо розглянути аксіому Потебні про те,
що існування мови (мовлення) передбачає й існування розуміння, інтерпрета-
ції і що мінімальною умовою цього є існування того, хто говорить (пише),
і того, хто слухає (читає), — звідси логічно випливає, що він (Потебня) вважає
безсумнівним існування мовних актів. Слово у вимові репрезентує творчий
акт мовлення та пізнання» [, с. ].

Отже, слово, у розумінні О. Потебні, виявляється тільки засобом збудже-
ння внутрішнього змісту думки слухача, не збігаючись, по суті, із думкою
мовця. Воно виступає як своєрідний імпульс, що дає напрям роботі думці
слухача, котрий пізнає при цьому зміст свого внутрішнього світу [].





Дефініції слова в контексті лінгвософського виміру

У контексті свого часу творив лінгвістичну теорію П. Житецький — укра-
їнський мовознавець ХІХ – початку ХХ ст., лексикограф, педагог і громад-
ський діяч. Спираючись на праці О. Бодянського, М. Греча, М. Максимови-
ча, О. Павловського, О. Потебні, І. Срезневського в розпрацюванні актуаль-
них лінгвістичних проблем, учений написав книгу «Теорія твору з хресто-
матією», в якій перший розділ «Слово й думка» присвятив слову. П. Житець-
кий репрезентував слово на стадії формування думки через уявлення, слово-

-поняття, слово-судження. У лінгвістичній теорії мовознавця слово є члено-
роздільний звук, що виражає «свідоме життя душі людської, життя думки,
почуття й волі» [, с. ]. Наука вивчає слово в зв’язку з духовним життям
людини, в якому найголовнішою є думка. П. Житецький вважав за необхі-
дне з’ясувати відношення слова до думки на початку її розвитку (на стадії
уявлення, поняття й логічного судження), тобто до думки, що зароджує-
ться на основі відчуттів.

Учений доводив можливість викликати в уяві під дією звуків уявлення
про предмет чи явища за відсутності самих предметів чи явищ. Уявлення
виникає разом зі словом. Слово, що з’являється на першій стадії людської
думки, під дією членороздільних звуків відмежовує одне уявлення про пре-
дмет чи явище від іншого. Отже, будь-яке уявлення є основою для подаль-
шої розумової діяльності, коли воно захищене словом.

Початкове поняття про предмет, що виникає в результаті порівняння
й узагальнення відчуттів та сприйняття, що приходять із навколишньої
дійсності, оформляється в слово, яке П. Житецький називає «словом-суджен-
ням» [, с. ]. Слова-судження є первинними поняттями, що вказують на
ознаки предмета чи явища й утворюються на основі уявлення.

П. Житецький звертав увагу на динамічність лексичних одиниць у мово-
мисленні конкретної людини й мовомисленні народу. Мовознавець гово-
рив, що «слова, які ми вимовляємо, не нами були створені й не вчора створені»
[, с. ], тобто ми одержали їх у спадок від далеких пращурів, і вони склада-
ють мову народу, до якого ми належимо. Поняття слово — це не тільки нау-
кова абстракція, а насамперед явище мовної свідомості нації. Тому кожний
письменник повинен не тільки знати мову рідного народу, але й відчувати
її силу.

Отже, слово в лінгвістичних поглядах П. Житецького — це комплекс зву-
ків, об’єднаних лексичним значенням; комунікативна одиниця, що вико-
ристовується для спілкування, пізнання світу, народу; об’єкт словесного
мистецтва.Слову характерні такі структурні складники, як план вираження
(зовнішній аспект) і план змісту (внутрішній аспект).

Слова— це інструмент пізнання світу таким, яким ми його бачимо, тому
й добираємо та групуємо слова, щоб дізнатися з них про дійсність. Визна-
чити слово на основі його зв’язку зі свідомістю намагалися вчені, які дослі-
джували проблеми російського та українського мовознавства в ХІХ ст., —
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Ф. Буслаєв, Д. Кудрявський, В. Богородицький. На думку Л. Булаховського,
визначного представника Харківської філологічної школи ХХ ст., «слово
є звичайно тією одиницею мови, яку найлегше відрізнити як носія певного
смислового змісту і яку звичайно добре виділяє з цілого висловлення навіть
неписьменна людина» [, с. ]. Але слова по-різному пов’язані зі свідомістю,
і не в усіх словах виражаються поняття. Іще один відомий представник Хар-
ківської філологічної школи ХХ ст. Ю. Шевельов, перебуваючи в пошуку
відповіді на вічне питання: «Що таке слово?», підкреслював, що відпові-
сти на нього не так легко. Учений шукав відповідь через опозиції. Кожне
слово складається з одного або кількох звуків (фонем). Одначе, не всякий
звук або група звуків становлять собою слово. Характеристичною рисою
кожного слова, як зауважує мовознавець, є те, що в ньому звуки або звук
в’яжуться з певним значенням. Одначе не всякий звук або групу звуків,
зв’язаних із певним значенням, можна вважати за слово. «Отже, третя
головна ознака слова, як підсумовує Ю. Шевельов, — це те, що воно може
бути вжите самостійно, при тому зберігаючи своє значення» [, с. ]. Уче-
ний відзначає, що варто враховувати й те, що слово в українській мові зде-
більшого має або може мати свій наголос і при тому тільки один (однак
ця ознака не може бути вирішальною). «Найбільші труднощі у визначенні
слова української мови походять від таких його рис, як відмінюваність і полі-
семія» [, с. ].

У лінгвістичній теорії І. Ковалика — українського мовознавця й педагога
ХХ ст. — слово є одиницею, що тісно пов’язана з усіма рівнями мови. Тому
«слово як реальний мовний факт можна вивчати з різних сторін залежно від
завдання, яке ми ставимо перед собою» [, с. ]. І. Ковалик вичленовував
слово з потоку мовлення й досліджував його з погляду структури. Суку-
пність усіх словотворчих частин, що складаються в слово в процесі його
утворення, дає уявлення про лексичне й граматичне значення слова.

Визначальними в наукових працях ученого є дослідження ролі слова
в створенні художнього образу в літературному творі. І. Ковалик розмежо-
вував роль слова в художньому творі з функцією слова в нехудожньому
мовленні. Спираючись на працю О. Потебні «Из записок по русской грам-
матике», лінгвіст доводив, що лексичне значення слова в щоденному мов-
ленні не передає всієї повноти змісту думки. «Слово в художньому літера-
турному мовленні, тобто в художньому контексті, не перестає бути сло-
вом» [, с. ]. І. Ковалик наголошував, що в розкритті функцій слова в про-
цесі створення художнього образу необхідно спиратися на його семанти-
чну структуру. У цьому випадку слово в І. Ковалика — «складний і багато-
гранний мовний знак» [, с. ].

Отже, слово в мовознавчій концепції І. Ковалика є результатом мовного
руху: слово — реальний мовний факт, і його слід вивчати з позиції слово-
твору; слово — лінгвальна величина, яка є будівельним матеріалом словес-
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но-художнього образу; у лексикографічному тлумаченні слова-експресеми
слід насамперед розкривати ті його значення, що виявляються в контекстах
певного художнього твору.

Більшість мовознавців уважають, що слово — основна, чітко виражена
одиниця мови, тому спроби дати дефініцію слова не припиняються. Укра-
їнський мовознавець ХХ – початку ХХІ ст. І. Вихованець, як і О. Смирниць-
кий, вважає, що адекватне визначення слова можливе при зіставленні його
з нижчою, що безпосередньо прилягає до нього, одиницею — морфемою,
і вищою, яка безпосередньо розташована над ним, граматичною одини-
цею — реченням. Найнижча й найвища граматичні одиниці, між якими
перебуває слово, створюють тло, на якому чітко вимальовуються типові
характеристики слова. На думку вченого, поняття слова треба кваліфікувати
стосовно конкретної мови або групи споріднених мов, оскільки в лінгві-
стиці не існує його визначення, застосовного до всіх (типологічно різних)
мов і розглядає поняття слова на матеріалі української мови, оскільки, це
поняття відбиває природу слова в типологічно подібних мовах.

Найменша граматична одиниця морфема, на відміну від слова, не хара-
ктеризується синтаксичною, а також позиційною автономністю. Морфема
оформляє слова, вказуючи на відношення між предметами й явищами,
тоді як слово позначає предмети й явища. Слово має основні властивості
знака, і тому, як будь-який знак, характеризується відношенням до позна-
чуваного предмета або явища й до поняття про цей предмет або явище.

Зважаючи на зазначене, учений сформулював свою дефініцію слова як
мовної одиниці: «слово — найменша відносно самостійна знакова мовна оди-
ниця, здатна виконувати функцію члена речення або мінімального (однослів-
ного) речення, і найбільша морфологічна одиниця (морфологічна одиниця-кон-
струкція щодо мінімальної морфологічної одиниці — морфеми)» [, с. ].

Для багатьох визначень спільним є акцентування на смисловому аспе-
кті, тобто слово є смисловою одиницею мови, що позначає явища дійсності
й служить для побудови висловлювань. За визначенням сучасного україн-
ського мовознавця Л. Лисиченко, слово — «це не тільки певний звуковий ком-
плекс і не тільки певне значення, а сполучення звукового комплексу із певним
значенням, закріплене суспільною практикою» [, с. ]. Отже, слово, крім
звучання, має ще й значення (семантику).Слово — елемент мовної картини
світу.

Незважаючи на зміну аспектів і напрямів дослідження, на рух часу, на
зміну поколінь та віків, слово залишається однією із найважливіших оди-
ниць у вивченні структури мови, її стильової диференціації, під час ана-
лізу тексту, вивчення зв’язків мови й мислення, мови й суспільства, мови
й етнокультури [].

Отже, на основі аналізу лексикографічних праць, мовознавчих розвідок
та власного досвіду виокремлюємо такі тлумачення поняття «слово»: . Бага-
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товимірна лінгвістична одиниця. // . Продукт антропологічної сутності. //
. Номінація наявного чи уявного. // . Засіб впливу на суще. // . Показник
інтелекту людини. // . Суспільний феномен, основна одиниця комуніка-
ції // . Характерна ознака нації, мовно-естетичний знак національної куль-
тури.

Слово — вихідний пункт на шляху до створення справжньої будови філо-
логічної науки. Розв’язавши проблему слова, встановивши його ознаки,
можна буде зрозуміти сутність мови в цілому, природу словесних (літе-
ратурних) утворень, структуру мисленнєвих процесів і навіть історію люд-
ства.
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e Definitions of theWord in the Context of the Linguistic
and Philosophical Dimension
Viktoriya Suhenko — Olga Cheremska
In the article the different aspects of definitions of the word are analyzed; on the basis of
linguistic research the views on the word are presented from position of its apriority; is
aention concentrated on the essence, specific of the word and its definition.
Key words: word, language, broadcasting, idea, linguistic unit, concept, linguistics, lexico-
graphical works.

Дефиниции слова в контексте лингвософского измерения
Виктория Сухенко — Ольга Черемская
В статье проанализирована разноаспектность дефиниций слова; на основе языко-
ведческих исследований представлены взгляды на слово с позиции его априорно-
сти; сосредоточено внимание на сущности, специфике слова и его определении.
Ключевые слова: слово, язык, речь, мысль, языковая единица, понятие, языкозна-
ние, лексикографические работы.
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Використання вторинної номінації
у повсякденному житті

У статті висвітлено питання щодо використання лексичних ресурсів мови у пов-
сякденному житті. Розглянуто особливості вживання вторинних іменувань учасни-
ками комунікації у процесі спілкування. З’ясовано причини виникнення вторинної
номінації та проаналізовано подальші перспективи її вивчення.
Ключові слова: номінація, функції, первинна номінація, вторинна номінація,
засоби вторинного іменування.

Вступ.Одна з найголовніших функцій мови — це функція номінативна, зав-
дання якої полягає в іменуванні предметів, явищ та змін навколишнього
середовища. Це відбувається безперервно, оскільки цей процес дає змогу
реагувати на появу нових лексичних значень у тій чи іншій мові. Суча-
сна мовна номінація була розділена на три види: номінація через слово
та словосполучення; номінація через речення та номінація через текст [].
На початку ХХ століття були закладені основи мовної науки ономасіології,
що займається вивченням слів, які є засобами для позначення речей, явищ
та матеріальних елементів культури. Її першочергове завдання встановив
німецький учений А. Цаунер: «…досліджувати, чому мова використовує те
або інше слово для позначення того або іншого поняття» []. В. Телія обумо-
вила процес номінації таким чином, що мовні одиниці, виконуючи номі-
нативну функцію, виокремлюють фрагменти позамовної дійсності, а також
наголосила, що у момент переосмислення мовної сутності ми можемо гово-
рити про вторинну номінацію. Вона характеризується використанням наяв-
них мовних одиниць у новому для них значенні [].

Аналіз останніх досліджень. Процес створення вторинних наймену-
вань був досліджений у працях таких науковців: О. Вербицька, О. Таранен-
ко, Л. Алексієнко, І. Кочан, Н. М. Бобух, О. А. Копусь та інших. Серед зарубі-
жних лінгвістів відзначилися В. Телія, Дж. Лакофф, Н. Арутюнова, М. Блек,
В. Гак, М. Джонсон та інші. Однак, особливості використання вторинної
номінації у повсякденному житті досліджені недостатньо, що спонукає до
вивчення даного явища.
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Виклад основного матеріалу. Відомо, що у словнику лише із пли-
ном часу з’являються назви об’єктів, необхідні для надання їм нового
розуміння, а тому в мові відбуваються семантичні трансформації, в про-
цесі котрих предмети набувають нової номінації за допомогою перифра-
зів (чорт — нечистий, лукавий; нафта — чорне золото, журналісти — акули
пера), евфемізмів (в’язниця — місце позбавлення волі, безробітній — непра-
цевлаштований, померти — заснути вічним сном), метафор (йде сніг, земля
відпочиває), метонімії (перекладати Шевченка, місто засипає), оксюморону
(сумний сміх, звичайне диво, гарячий сніг). Зазвичай вони здійснюються
за рахунок аналогії, що базується на емоційно-експресивному сприйнятті
суб’єктом уявлення про об’єкт. За Н. Дяченком ця семантична деривація
обумовлена асоціативністю людського мислення, тому що «при творенні
вторинного номена встановлюються асоціації за подібністю чи суміжністю
між ознаками елементів позамовного ряду, що вже відображені в семантичній
структурі лексеми, і ознаками нового позначуваного, яке називають внаслі-
док переосмислення цього значення» [].

Засобами вторинної номінації виступають словотвір (регулярний спо-
сіб), синтаксична транспозиція (конверсія частин мови: перехід слова
з однієї частини мови в іншу — «старий» — «стара людина» — «старий»),
семантична транспозиція (оточення — «я живу на третьому [поверсі]». За
характером вказівки ім’ям на дійсність розрізняються два типи другоря-
дної номінації: автономна, або пряма, і неавтономна, або непряма. Авто-
номна номінація протікає на базі одного імені (наприклад, шкіра — ) зов-
нішній покрив тіла людини або тварини ) оболонка деяких плодів, шкірка).
Вторинні значення слів, знаходячи самостійну номінативну функцію, зда-
тні автономно вказувати на дійсність []. При неавтономній номінації вто-
ринні значення «позбавлені здатності вказувати на світ автономно й реа-
лізуються тільки в сполученні з іншими словами» []. Наприклад, у спо-
лученнях «крутий норов», «круті заходи» прикметник «крутий» співвід-
носиться з «суворий», «строгий» тільки за допомогою опорних наймену-
вань «вдача», «заходи» []. Мовними засобами, що урізноманітнюють мов-
лення є метафори, різновиди метонімії, евфемізми, перифрази, антономазії.
Вони виступають елементами вторинної номінації, які використовуються
у різних сферах життєдіяльності.

Практично вторинна номінація використовується, починаючи з фор-
мування у людини образного мислення на основі знайомства з навко-
лишнім середовищем через емоції та відчуття, фрагменти яких зберігаю-
ться у пам’яті. Після побаченого чи почутого дитина вчиться пов’язувати
схожі явища, міркує над ними, узагальнює, поступово класифікує. Спира-
ючись на свій досвід та наслідуючи дорослих, вона спілкується з іншими,
робить припущення, а з них висновки. Образне мовлення — це мовлення,
що характеризується яскравістю, багатством мовних засобів виразності. До
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лексичних засобів образності належать тропи (епітети, порівняння, мета-
фори, метонімії, синекдоха, гіпербола, уособлення), синоніми, антоніми,
емоційно-оцінна лексика, фразеологізми, образні порівняння []. У даному
випадку лексичне значення мовної одиниці виражається вторинною номі-
нацією, яка базується на переосмисленні вже відомих назв. Вже у дошкіль-
ному віці засвоюються основи синонімії (тьмяний, бляклий, блідий), анто-
німи (любити — ненавидіти, за — проти), розуміння багатозначних слів
(поле, лінія), збірних (молодь, коріння, студентство) та абстрактних понять
(жаль, любов, ніжність). Цей процес відбувається поступово, починаючи від
простих форм слів і до їхнього стійкого поєднання та використання у пере-
носному значенні.

Варто також зазначити, що В. К. Павел зауважував: «…при виникненні
нових, вторинних значень із складу первинних значень виділяється мотива-
ційна ознака, яка виконує функції внутрішньої, семантичної мотивації» [,
с. ]. При цьому поява нових значень не відбувається за рахунок творе-
ння нових мовних одиниць, а часто взаємодіють денотати первинної та
вторинної номінацій. Саме таким чином реалізується процес метафориза-
ції. У деяких випадках це стає основою для творення фразеологічних зворо-
тів, адже «Фразеологізм виникає тоді, коли, щонайменше, два слова (частіше
знаменних), що беруть участь у його формуванні, виявляються семантично
перетвореними в такій мірі, що повністю або частково втрачають власне
лексичне значення» []. Ними не можуть бути крилаті вислови, прислів’я,
приказки, афоризми та складені терміни. Фразеологізми відрізняються від
словосполучень тим, що вони виступають одним цілісним членом рече-
ння, тому з них виключено викидати слова, переставляти їх місцями чи
доповнювати іншими. Процес становлення фразеологічного звороту зумов-
лений втратою одним із компонентів словосполучення свого повнозна-
чного значення. Цьому сприяють історичне тло народу, його історичні реа-
лії (укр.: дістати гарбуза, від горшка два вершка, язик до Києва доведе, рос.:
Москва слезам не верит, галопом по европам), запозичення з інших мов
(лат. contra spem spero «без надії сподіватись», «час — гроші», пор., англ.
time is money, фр. Cʼest la vie «таке життя») та їхня актуальність у певні про-
міжки часу (воєнний комунізм, холодна війна, Весна народів). Властиво-
сті фразеологізмів пов’язані з образністю, експресивністю та емоційністю
(сходити з розуму, плювати в душу, душа болить, серце кровʼю обливає-
ться). Фразеологічні номінації несуть емоційне навантаження, завдяки ним
пожвавлюється мовлення, увиразнюється його логічна побудова та зміню-
ються смислові акценти.

О. А. Стишов зазначив: «Лексико-семантичний рівень найбільш чутли-
вий до змін в інформаційно-комунікативному просторі…, а в період транс-
формації суспільства кількісні та якісні зміни найпомітніші» []. Ця дій-
сність відображається у «поглинанні» суспільством продуктів рекламних
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кампаній, а саме запропонованих ними слоганів та заголовків. «У зале-
жності від типу першоджерела у свідомості комунікантів виникають різні
образи. У багатьох випадках зміна семантики рекламних текстів базується
на метафоризації — переносі назв одного предмета на інший завдяки їх поді-
бності за формою, розміром, кольором та ін.» []. За допомогою семантико-

-стилістичної трансформації почуті з реклами цитати стають широковжи-
ваними серед мовців різних вікових категорій, завдяки чому набувають
значення своєрідних мовних ознак сучасності. Наприклад, використаний
слоган «Ти де? А я на морі!» (з реклами мобільного зв’язку «Jeans») стосува-
тиметься того, що людина безтурботно перебуває на відпочинку чи відпус-
тці. Цитату «… нехай увесь світ почекає» (з реклами йогурту «Danissimo»)
доречно вживають щодо людини, на котру повинні всі чекати, а її це абсо-
лютно не турбує. Вираз «ніжніше, ще ніжніше» (з реклами Nestle Classic)
можна почути у напруженій ситуації, коли декого намагаються заспоко-
їти та зняти стрес. Наступний приклад «Все буде в шоколаді» — ідіомати-
чний вираз, запропонований рекламою Mars, вже став загальновживаним
та означає, що все буде чудово.

У сучасному медичному дискурсі явище вторинної номінації спосте-
рігається у спілкуванні лікаря та пацієнта, лікаря та його колег. Завдяки
цьому уможливлюється спрощення деяких термінів, економія мовного
зусилля, а у результаті цього ми отримуємо зняття емоційного навантаже-
ння у хворого та його родичів, заощадження часу та максимальну ефектив-
ність спілкування. У повсякденному житті активно використовуються такі
поняття: дитячий лікар (педіатр), жіночій лікар (гінеколог), аптекар (фар-
мацевт), кишечник (кишково-шлунковий тракт), вушник (отоларинголог)
та ін. У мовленнєвих ситуаціях між пацієнтом та лікарем, останні зазви-
чай уникають професійної термінології, а частіше використовують поняття
із ніжнішим забарвленням: простуда (гостре респіраторне захворювання),
новоутворення (рак). Медичний персонал, обмінюючись інформацією між
собою, не використовує емоційно-забарвлену лексику, а навпаки там пере-
важають точність, стислість, інформативність, тому нерідко доходить до
спрощення термінології та заміни її одиницями своєї мови: хворий (паці-
єнт), вживлювати (імплантувати), відрізати (ампутувати) тощо. Засоби вто-
ринної номінації ґрунтуються на принципах аналогії та метонімічному
переносі.

Найважливішим складовим елементом теорії будь-якої науки є поняттє-
во-термінологічна база, її формування — тривала процедура, що потребує
спеціальних розробок і чималих зусиль науковців. Висвітлити процес ста-
новлення системи термінів неможливо без виявлення основних способів
і засобів побудови її складників, тобто терміноодиниць []. Відомо, що тво-
рення нових одиниць забезпечують морфологічний та лексико-семантич-
ний способи творення слів. Особливості термінологічного словотворення,
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на відміну від загального, полягають у використанні обмеженого набору
моделей та усвідомленості термінотворення. Акт термінологічного слово-
творення перебуває в тісному зв’язку із класифікацією понять [, с. –].
Так, більшість українських термінів, що стосуються косметології, створені
за допомогою лексико-семантичного способу. Вони базуються на вже наяв-
них мовних одиницях, які застосовуються у різних сферах їхнього вжи-
вання. Це явище зумовлює вторинну номінацію. На принципі семанти-
чної деривації утворені такі терміни як шліфування — метод лікування
дефектів шкіри (зморшок, рубців, пігментації) шляхом видалення верхніх
шарів шкіри [, с. ], очищення — процес ефективного видалення косме-
тики, жиру та забруднення з поверхні шкіри [, с. ], покривання — власти-
вість пудри при нанесенні на шкіру якнайтоншим шаром не просвічувати,
закривати й робити менш виразною «фактуру» шкіри, маскувати її недо-
ліки [, с. ], проникність — здатність клітин і тканин поглинати, виді-
ляти, транспортувати речовини різного хімічного походження через клі-
тинні мембрани, стінки судин, клітини епітелію [, с. ], тонізування —
процес, яким завершують процес очищення, видаляє залишки забруднень,
освіжає шкіру і покращує її стан. Сприяє зменшенню пор і робить шкіру
більш гладкою [, с. ].

Значення лексем залишається сталим, лише видозмінюється його змі-
стовний бік, відштовхуючись від загального слова: нота — це елемент чи
відтінок запаху, який характеризується або певним типом запаху (напри-
клад, квіткова нота, нота зелені, пряна нота), або його роллю в складі пар-
фумерної композиції (нота домінуюча, дисгармонійна, додаткова та ін.) [,
с. ]. Значення косметичного терміна базується на значенні загальновжи-
ваного слова «нота» — інтонація голосу, тон. Найраціональніше в україн-
ській термінології косметики та косметології використовується лексико-се-
мантичний спосіб, заснований на принципі аналогії, що дає змогу утво-
рити українські терміни у зазначеній фаховій мові.

Висновки. Таким чином, вторинна номінація має здатність підвищу-
вати потенціал наданої інформації, акцентувати увагу на деталях, які було
б проблематично пояснити вже існуючими йменуваннями. У свою чергу,
це призводить до збільшення інформаційногонавантаження, підвищення
уваги в адресата, а в результаті — більш ефективного комунікативного акту.
Вторинне найменування дає змогу поповнити словниковий склад мови,
виникає явище полісемії, яке і стає однією з головних умов його функціо-
нування. Уможливлюється пояснення нюансів за допомогою звуження чи
навпаки розширення значення лексеми, оскільки цей процес базується на
асоціативності людського мислення.

Розгляд цієї теми можливий і у подальшому. В аспекті стилістичних
досліджень перспективним було б звернення до детального вивчення
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засобів вторинної номінації (літературних тропів, запозичень, термінів,
сленгу).
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Usage of the Secondary Nomination in Daily Life
Yelyzaveta Khalyavka
e article higlights the issue of lexical resourcesʼ usage in daily life. e features of the
secondary nominationsʼ application by the participants within communication process are
considered. e reaons of emergence of the secondary nomination are found out, as well
as the further perspectives of its studying are analysed.
Key words: nomination, functions, primary nomination, secondary nomination, methods
of secondary nomination.





Використання вторинної номінації у повсякденному житті

Использование вторичной номинации в повседневной жизни
Елизавета Халявка
В статье освещен вопрос использования лексических ресурсов языка в повседнев-
ной жизни. Рассмотрены особенности употребления вторичных наименований
участниками коммуникации в процессе общения. Выяснены причины возникно-
вения вторичной номинации и проанализированы дальнейшие перспективы еe
изучения.
Ключевые слова: номинация, функции, первичная номинация, вторичная номина-
ция, средства вторичного наименования.
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Архаїзація весільної лексики Бойківщини

Весільна лексика бойківських говірок об’єднує низку слів, архаїчних за своїм значе-
нням, частина яких має затемнену мотивацію. У статті досліджено назви, які вияв-
ляють тенденцію до архаїзації, з’ясовано мотивацію їх виникнення та семантичну
базу.
Ключові слова: лексема, весільна лексика, бойківські говірки, архаїзм.

Фактичний матеріал говіркового мовлення бойків від кінця ХІХ ст. до сьо-
годні — фольклорно-етнографічні збірники, лексикографічні та лінгвогео-
графічні джерела, корпуси діалектних текстів і власні польові матеріали —
дає змогу простежити динаміку складу весільної лексики. Виявляємо різні
зміни в досліджуваній тематичній групі, зокрема її архаїзацію, інноваційні
процеси, дериваційний потенціал та ін., спричинені різними як позамов-
ними, так і мовними чинниками: занепадом традиційної духовної куль-
тури, впливом літературної мови, змінами у мовній свідомості носіїв (осві-
ченість, нехтування рідною говіркою). Реєстр обрядової лексики бойків-
ських говірок фіксує чималу кількість слів, архаїчних за своїм значенням.
Деякі назви з обрядовим значенням на сьогодні є незрозумілими навіть
для респондентів старшого віку. Тому мета цієї розвідки — простежити
наповнення пасивного словника весільної лексики бойківських говірок
з огляду на сучасний стан функціювання її одиниць і з’ясувати семантику
застарілих лексем, мотивацію їх формування та способи номінації.

Словниковий запас бойківських говірок репрезентує назва флýдик
«людина, яка за дорученням того, хто хоче одружитись, або його рідних сва-
тає обрану особу; сват» [, с. ]. Мотивація цієї лексеми не є однознач-
ною: можна розглянути декілька ймовірних шляхів її виникнення.

У досліджуваних говірках лексеми флýдик, флýдець «паличка, на яку
надівають цівку» [ ІІ, с. ], флýдиць «тонкий металевий стрижень, на
якому крутиться цівка в ткацькому човнику» належать до ткацької лексики
[, с. ]. Найімовірніше, що обрядове значення слова флýдик сформува-
лося в результаті метафоризації з огляду на функцію, яку покладають на
сватача, адже для вдалого сватання дівчини запрошують красномовного,
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гострого на розум чоловіка, чия місія нагадує крутіння деталі ткацького вер-
стата. Зазначмо, що у Словнику за редакцією Б. Грінченка назви флýдець,
флýдик та сват, сватóк на позначення частини ткацького верстата (пали-
чка із цівкою у човнику) є синонімами [ ІV, с. , ]. У марамороських
та в закарпатських говірках слова флудéц «шпеник у човнику» [, с. ] та
флýдик «вісь, на якій крутиться шпулька при тканні на кроснах» (із ремар-
кою ткацьке) [, с. ] можна кваліфікувати як т. зв. професійні.

Метафоричний шлях виникнення слова флýдик «сватач» — асоціатив-
ний зв’язок простежуємо за семою «створювати шум» — підтверджує
й говіркова назва флýдер «загата, гать з дверцятами для регулювання кіль-
кості води та безпечної брами на млиновиці проти повені та проти затопле-
ння млина» [, с. ], «місце пропуску води у млині» [, с. ].

Зазначмо, що в гуцульських говірках засвідчено слово флуд зі значен-
ням «замкнутий, нетовариський чоловік» [, с. ], флуд «велика і стра-
шна людина», «понура людина» [, с. ]; пор. також: флутýр «дармоїд»
[ ІІ, с. ], флут «негідник, шахрай» (пор.: чес. floutek «шалапут, бала-
мут»; семантично видозмінене запозичення з румунської мови, рум.flúture
«метелик»; можливий, на думку етимологів, зв’язок із дієсловом *fluctuo
«хвилююся») [ VI, с. ].

Не виключений, однак, зв’язок із діалектним флюкувáти «базікати,
переливати з пустого в порожнє» (походження слова не зовсім ясне,
можливо, пов’язане з молд. флекáр «базіка, пустомолот», рум. flecár «тс.»
[ VІ, с. ]); а також: флюкувáти «вести порожні балачки», флюкутýри
«нісенітниці» [ ІІ, с. ]; гуц., бук., пд.бук.-гуц. фля́ворити, флáворити
«базікати», фльóкати «базікати, говорити щось зі здогадів» [, с. ; ,
с. ; , с. ; , с. ]; пол. діал. mieć fluksa (про людей) «бути імпульсив-
ним, нахабним, шаленим», fluktować, flukterować «проклинати» [ ІІ, с. ].

У гуцульських говірках, зокрема на Рахівщині, лексема флуд (флут) має
значення «вовк» [ І, к. № ; , с. ; , с. ; , с. ; , с. ], «звір»
(„Флуд би тя звіў“) [, с. ].

Оказіональною в бойківських говірках є лексема фáктор «сватач» (Ур).
Із обрядовим значення назва засвідчена в говірках польської мови: пол.
діал. faktur «сват», faktorować «сватати» [, с. ], faktór, faktórka, kalfaktur
«особа-посередник в укладенні шлюбу» [, m. ]. Слово фáктор «посе-
редник, дрібний комісіонер» (із позначкою застаріле) має латинський ети-
мон (лат. factor «діяч») [ VI, с. ]; пор. ще: лемк. фáктор «маклер, посере-
дник у різних справах», фактóрство «посередництво» [, с. ; , с. ], пд.
лемк. «намовлювач при купуванні» [, с. ], гуц.фактор «листоноша» [,
с. ], пд. бук.-гуц. «поштар» [, с. ], надсян. фáктор «посередник у тор-
гівлі» [, с. ], пн. наддністр.фáктир «намовлювач при купні»,фактірнé
«могорич посередникові» [, с. ], пд. волин. фáхтор «підгонювач-спіль-
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ник при азартній грі в карти» [, с. ]; а також: гуц. faktuwaty «найматися
на літню роботу» [, с. ].

У говірці мешканців смт Воловець Воловецького р-ну та смт Верхні
Ворота Міжгірського р-ну Закарпатської області дослідники фіксують
назву фашанки «вечорниці» [, с. ]. Зазначмо, що в лемківських говір-
ках засвідчено слово фашинґи «м’ясниці, масляниця» [, с. ].

Мотивація лексеми фашанки «вечорниці» є затемненою; можливо,
пов’язана з назвою робіт, які виконували на вечірніх зібраннях молоді; пор.:
бук. фашулéї «знаряддя, пристрій для розчісування вовни» [, с. ], фóль-
шік (із рем. заст., рідк., спец.) «спеціальний пристрій, на якому б’ють (оста-
точно виробляють) сукно домашнього виробу» [, с. ]; пор. ще: фашúна
«фашина» [ ІІ, с. ], «туго скріплена в’язка хворосту як будівельний
матеріал» (< іт. fasсina) [ VI, с. ], «гілля, лоза тощо, з яких роблять такі
в’язки» (як збірне) [ Х, с. ]; гуц. фашúні «зламане або зрубане невелике
гілля з листям», «в’язанка хмизу» [, с. ], «молоді гілляки (перев. сме-
рекові), які застосовують для укріплення берегів» [, с. ], пд. бук.-гуц.
фашúн’е «в’язки ріща, вживані при кріпленню берегів» [, с. ], наддністр.
фашúна «ріща, кидане при направі земляної дороги у вибоїни» [, с. ],
фашúна «оберемок, в’язка лози» [, с. ].

Можливо, слово фашанки «вечорниці» пов’язане з діалектним фрáшка
«дрібниця, жарт» (< пол. fraszka «пустощі, жарт») [ VІ, с. ]; пор.:фрáшки
«дрібниці» [ ІV, с. ]; а також: гуц. фрáшки «жарти», фрашкувáти «жар-
тувати» [, с. ], фáшкати «неощадно, неохайно носити одяг» [, с. ].

В аналізованих говірках поступово втрачає свою частоту вживання
лексема фрúштик «сніданок наступного дня після весілля» (Рс) (< нім.
Frühstück «сніданок» [ VI, с. ]); пор.: лемк. фриштик «сніданок» [,
с. ], гуц. фрíштік «смачна їжа» (із рем. жартівливе) [, с. ], фрýштик
«сніданок» [, с. ]; пор. ще: пол. діал. fryśtyk «сніданок у день весі-
лля», «продукти, які приносять весільні гості для приготування обрядового
печива» [, с. ; , с. ], бойк.-лемк. fruštykuvaty «снідати» [, с. ],
лемк. фриштикувáти «запивати» [, с. ].

Архаїчне на сьогодні бойківське слово літóвиська (Бк) називало звичай,
коли під час свят чи празників хлопець обирав собі пару серед дівчат, які
в цей час мали стояти на будь-якому підвищенні (наприклад, на камені):
Ше |били л′і |товис′ка то на св’ат |ках / то йак п |разник // то |було |купа
ка |м’ін′а // і д′іў |чата / йа |к’і там |били ста |вали на то ка |м’ін′а / а х |лопц′і
сто |йали нани |зу і |диўл′ац′:а // тоĭ |каже йа ту си спо |добаў / а йа то |ту /
са |м’і |межи со |боў ка |зали // ко |ли д′іў |чата з ка |м’ін′а посхо |дили на б’ік /
п’ід |ходе / бе |ре за |руку / дого |вор′уйец′:а // з |найіш / йа те |бе пол′у |биў /
і с′а поже |нили і ўсе |кажут |вонде то |та / шо се на |кам’іну |в:ид′іла // то
ше |была |пол′шча / то та |ке |било ка |м’ін′а / то йак |нис′ка ў клуб і |дут /
а то |д′і ĭшли на то ка |м’ін′а // а |ле х |лопц′і ста |вали в од |ну с |торону /
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а д′іў |чата ў д |ругу // |нав’іт′ та |ке |было / шо два х |лопц′і на од |ну |д′іўку /
то |билис′а // та то |мама |мойа ка |зала / там не сп’і |вали / то йак по
база |рах // та |ка |била |горка на база |р′і / та |ка пло |шчадка і та |киĭ буго |рок
з ка |мен′а // д′іў |чата вихо |дили і сто |йали // х |лопц′і с |порили там (Бк). Імо-
вірно, слово утворилося за семантичною моделлю «час дії» → «звичай»;
пор.: лíтній «який буває влітку, призначений для літа» [ ІІІ, с. ]; літу-
вáти «проводити літо», літовúще «літнє пасовище», літня́к «літня дорога,
літній одяг» [ І, с. ]; бойк. літоватися «проводити літо» [ І, с. ],
litowysko «місце випасу худоби влітку» [ VІІ, с. ], закарп. літовáтися
«літувати» [, с. ], гуц. лíтувати «проводити літо (на полонині)» [,
с. ], лíтовúще «місце перебування худоби на полонині влітку»; «літнє
пасовисько», «літнє сіно» [, с. ; , с. ; , с. , ; , с. ; , с. ],
пд. бук.-гуц. літовиш’ш’е [, с. ], бук. лíтовища «пасовисько, куди вига-
няють худобу на все літо» [, с. ]; пор. також: лемк. літанúна «біганина»
[, с. ]; пор. ще: бук. знев. лíтавица «надмірний патологічний потяг до
іншої статі» [, с. ], бойк., гуц. лíтитися(и) «виявляти статеву охоту
(про корів, кобил)» [ І, с. ; , с. ; , с. ].

У говірці смт Перегінське Рожнятівського району (запис кінця ХІХ ст.)
подібний звичай пошуку майбутньої дружини позначали словом контрак-
ти : «В Перегиньску… єсть стародавний звичай, званий „контракти“, котрий
рїк-річно відбував ся по богослуженю в день св. Богоявленія на майданї тепері-
шного ринку. Паробки (ледїнї) і дївки відданицї сходять ся того дня з цїлого
села на майдан в святочнім уборі. По однім боцї стають дївки з мамами, а по
другім боцї паробки, обі сторони лицями к собі, і розглядають ся. Паробки виби-
рають собі будучі жінки, а котрий паробок вибрав собі дївчину, дає знак кулею
снїгу, т. є. кидає нею в вибрану дївчину. По виборї — що триває пару годин,
йдуть всї разом до церкви на вечірню, а в слїдуючі мясницї посилають уже
старостів» [].

До пасивного фонду весільної лексики належать назви одягу та голов-
них уборів основних учасників обряду — нареченого та нареченої, що
пов’язано із загальною архаїзацією складу тематичної групи «назви одягу»
в українській мові. Зокрема оказіонально виявлено лексему чóтка «голов-
ний убір нареченої» у говірці с. Опорець Сколівського району:Ат′і |л′енти
на |голову накла |дали / уби |рали моло |ду / то нази |вали |чотка (Оп); пор.:
закарп. чóти «шпилька для волосся» [, с. ].

В етнографічному записі східнобойківського весілля початку ХХ сто-
ліття засвідчено слово чубок «головний убір нареченої до обряду покри-
вання, виготовлений із кольорових стрічок» [, с. ]; пор.: бойк. чубок
«зачіска» [, с. ], волин. чубú «весільний головний убір дівчини зі штуч-
них квітів, до яких прив’язувалися стрічки» [, с. ]. А слово чубúти
відоме зі значенням «прикрашати волосся нареченої барвінковим він-
ком»: Йа с′а в’ід:а |вала / то ме |не ше так чу |били бар |в’інком / йа |майу
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фотог |раф’ійу // йак |вили в’і |нок сп’і |вали / то йак моло |ду чу |били / то
|в’інку м’іĭ зеле |нен′киĭ / |в’інку м’іĭ |в’інку / то йа в’і |нок доно |сила ў |добр′ім
поша |н′іўку // |мамц′у |мойа старе |нен′ка / с |лаву ти зро |била / бо йа |в’інок
доно |сила / на ст′іў поло |жила (Вч); В’і |нок п |лели на сто |л′і // на ш |нурку /
т |реба нит |ки / |була с |войа п |р′ажа // то с′і так |вило / то с′і к |лало йед |но
на д |руге / о |б’іўйазец′а // до |того |були ў |с′ак’і прик |раси // та ĭ к |лали на
|голову / чу |били і моло |д′і ĭшли про |сити (Вч); також бойк. чубата «гарно
зачесана» [, с. ].

У бойківських говірках назви чýбáти (Стф), чубóк закрутúти (Лп),
закрýчувати чуб (Лп) номінували символічний обрядовий перехід наре-
ченої в статус заміжньої жінки, коли голову покривали полотном (хусти-
ною) або надягали очіпок: І там |хустка |била ў моло |дого // ко |лис′ |мали
|силу чу |бок закру |тили // |ч’іпчили / та |киĭ буў чер |воного полот |на та |ке
наў |йазували / та |киĭ че |п’ец чер |воного полот |на кус |ник / тоĭ шну |рок
|тамка за |т′агли тоĭ шну |рок / а моло |диĭ ц′і |ле вес′і |л′а но |сиў ў ки |шен′і
тоĭ че |пец // ми |вид′іли / йак поў |йазували // нам ўже хуст |ки // то за |нашойі
|т′амки т |рошки // то |ч’іпц′і / |хустку ст′і |гали (Лп); Наĭ |мали с |вашку /
поўйа |залатам / |ран′ше зак |ручували чуб / а |зараз ўс′о поп’ідст |ригуване //
то |мойа |мама ка |зала / шо |мала ч’і |пец′ / то чер |воне |било / а йа то не
|т′амл′у (Лп);

Starôść |îna w |elôn znym |aie,
а č |ypčyеk zakład |aie.
Nê č |ubai, sw |aš′ka, d |îuč′a,
bo ieh |o bôł |yt hôlîuč′a.
Jeh |o m |ama hôdôw |ała
to jeh |o nê čub |ała [, с. ].
Порівняймо: бойк. чýбитися «пов’язувати голову хусткою» [, с. ],

на чубкú «один із способів в’язання хустки на голові» [ ІІ, с. ]: Ве |ли
моло |ду с′у |да / до моло |дого і ту йі розби |рали / ту йі во |лос′а зак |ручували
за |чубок / бо |перше |чубки кру |тили / моло |диĭ прихо |диў (Лп) (а також бойк.
чубóк ‚верхівка‘: Прихо |диў д |ружба ко |сиц′у клаў / ру |баў у |л′іс′і / ў |л′іс′і
та |ку на три |сосну ру |баў і там з |верх’і ко |лачик та |киĭ ма |лен′киĭ і та |ку
ко |сичку ро |билита |ку ў |с′еку на |чубок / |аби не |голу ко |сиц′у (Лк)); пор. ще:
зх. поліс. чýби «хустка молодиці» [ ІІ, с. ]; пол. діал. na czubek «спосіб
зав’язування хустини в заміжніх жінок» [ І, с. ].

Архаїчною в бойківській обрядовій лексиці є назва ключкú на позна-
чення елемента одягу нареченої та нареченого: Моло |да к |расно ўб |рана /
кл′уч |ки |мала (Лп); |В’ішета б |л′уска / ў моло |дого |в’ішета со |рочка / ну
йак |тепло сп’ід |ничка / нутам |чорна / ко |лис′ зби |рали у робоч |к’е // |п’іс′л′а
по |малу-по |мале ўже с |тали ĭ сук’ен |к’е б |рати п’із |н′ішче |б’іл′і // а х |лопиц′
в’і |шивану со |рочку / кра |ватки х |лопец′ ни маў / н′іц / н′і |чо / п |раўда лиш
ко |сиц′у маў / |тоже ве |лику / і |бинду та |ку прич’і |пали по ко |л′іна а |бо
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|нишче ко |л′ін // ко |сиц′у / ну / та йак і ти |пер / бе |рут друж |би / ли |ше
та |ка |б’іл′ша / і |бинда та |ка заши |рока бу |ла так / і |к’ін′ци |вис′ат
і ше дв’і к |л′учки |доўг’і ўйа |зали (Ос); пор.: ключкú «стрічка з нашитим
візерунком бісеру для молодої» (Львівщина) [, с. ]; на к |л′учку «спо-
сіб зав’язування петлі, банта»: Д |рушки |мали в’і |нец′ та |киĭ / |в’інчик
і |л′енточка заў |йазана на к |л′учку / ў нас |кажут не |бант′іком / а на
к |л′учку (СНб); пор.: ключка «петля» [ ІІ, с. ], закарп., гуц., бук. ключка
«петля, бант» [, с. ; , с. ; , с. ; , с. ].

Архаїзацію весільної лексики бойківських говірок, як свідчить прове-
дене дослідження, зумовлюють як позамовни чинники — зокрема деакту-
алізація окремих обрядодій (літóвиська, фашанки, фрúштик) і відповідно
їх учасників (флýдик, фáктор), так і власне мовні процеси — нові слова виті-
сняють давні (чóтка, чу |бок → вінóк, корóна, вéльóн,фатá; чубóк закрутúти,
закрýчувати чуб, чýбáти → одягáти хýстку, накладáти хýстку, замоло-
дúчувати хýсткою, покривáти та ін.). Збережені у фольклорно-етнографіч-
них записах, діалектних текстах і словниках застарілі лексеми свідчать про
багатий репертуар бойківської весільної лексики, динаміка якої залежить
від часового виміру.

Населені пункти та їх скорочення

Бк — Боберка Турківського р-ну Львів. обл.; Вч — Вовче Турківського р-ну
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Турківського р-ну Львів. обл.; Оп — Опорець Сколівського р-ну Львів. обл.;
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e Araization of Boiko Wedding Vocabulary
Natalija Khibeba
e wedding vocabulary of Boiko dialects unites a number of words, which are archaic in
its significance part of which has darkened motivation. e article researches the names
that tend to archaization, their origin, motivation and semantic base were clarified.
Key words: lexeme, wedding vocabulary, Boyko dialects, archaism.

Архаизация свадебной лексики Бойковщины
Наталья Хибеба
Свадебная лексика бойковского диалекта объединяет ряд слов, архаических по сво-
ему значению, часть которых имеет затемненную мотивацию. В статье исследо-
ваны названия, которые выявляют тенденцию к архаизации, установлено мотива-
цию их формирования и семантическую базу.
Ключевые слова: лексема, свадебная лексика, бойковский диалект, архаизм.
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Дієслова з постфіксом -ся у творенні пасивних
конструкцій в українській мові

У статті проаналізовано різні підходи до вивчення категорії стану в українській
мові, розглянуто трансформацію активних конструкцій у пасивні, показано участь
дієслів із постфіксом -ся при утворенні пасивних форм.
Ключові слова: категорія стану, пасивний стан, пасивна конструкція, трансформа-
ція, постфікс.

Дієслово разом з іменником виступає центральною частиною мови як за
синтаксичними, так і за морфологічними параметрами. Предикат найча-
стіше виражається дієсловом, а аргумент — іменником, тобто семантична
центральність цих частин мови виявляється в їхньому семантичному фун-
кціонуванні. А в морфологічному плані центральність цих класів слів від-
ображається розвиненою сукупністю їхніх граматичних категорій та пара-
дигм [, с. –].

Хоча дієслова з постфіксом -ся утворюють досить значну групу серед
дієслів української мови, питання їхнього граматичного статусу досі зали-
шається невизначеним. Перешкодою на шляху вивчення цієї проблеми
є їхня семантична гетерогенність: зворотні дієслова об’єднуються перед-
усім на основі формального критерію — наявності постфікса -ся та мають
спільну семантико-граматичну ознаку, а саме неперехідність. Зворотнім
дієсловам властиві різні смислові конотації, котрі по-різному характеризу-
ють відношення між суб’єктом і об’єктом дії, що дозволяє виділити: а) вла-
сне зворотні дієслова; б) взаємно-зворотні дієслова; в) непрямо-зворотні
дієслова; г) загально-зворотні дієслова; д) активно-безоб’єктні дієслова; е)
пасивно-якісні дієслова [, с. ].

У нашому дослідженні зосередимося на ролі постфікса -ся в утворенні
форм пасивного стану. Насамперед розглянемо проблему станів в україн-
ській мові як таку, що є доволі контроверсійною в українському мовознав-
стві.

Впродовж тривалого часу категорію стану в українській мові тракту-
вали як виключно морфологічну та таку, що виражає відношення між
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суб’єктом й об’єктом дії у висловленні. Цій категорії приписувалися дві
дихотомічні форми — активна та пасивна, причому вважалося, що пере-
хід з однієї в другу здійснювався в межах однієї й тієї самої лексеми. Деякі
вчені, як, наприклад, В. М. Русанівський, цю категорію співвідносили з кате-
горією перехідності/неперехідності [, с. ].

Як відомо, за своїм походженням постфікс -ся є енклітичною формою
знахідного відмінка зворотного займенника [, с. ]. Відомо, що постфікс

-ся в українській мові є морфологічним засобом вираження відношень дії до
суб’єкта й об’єкта і, відповідно, граматичної категорії стану дієслова. Різні
відношення дії до його суб’єкта й об’єкта тісно пов’язані з перехідністю/
/неперехідністю дієслова. Граматична категорія стану властива всім пере-
хідним дієсловам і так само неперехідним, які утворені від перехідних за
допомогою елемента -ся, тому що лише вони виражають відношення дії до
суб’єкта й об’єкта [, с. ]. М. Я. Плющ, однак, застерігає, що деякі дієслова
з постфіксом -ся підходять під обидві категорії (пасивну та зворотно-серед-
ню), залежно від наявності чи відсутності орудного суб’єкта при дієслові
[, с. ].

Такого трактування категорії стану дотримується чимало лінгвістів-
-україністів, тому традиційним залишається виділення в українському
мовознавстві трьох станів: активного, пасивного та зворотно-середнього.
В академічних граматиках автори досі виокремлюють лише активний
і пасивний стани [, с. ]. Власне в парадигмі пасивного стану перева-
жно розрізняють три форми: пасивну форму, що утворюється за допомо-
гою постфікса -ся від дієслів недоконаного виду дійсного способу; пасивні
дієприкметники; віддієприкметникові форми на -но, -то [, с. ].

К. Г. Городенська аргументує інший погляд на визначення категорії
стану. Вона заперечує наявність дієслівної граматичної категорії стану,
ґрунтуючись на визначенні системи взаємин двох семантичних класів
дієслів із семантикою дії та семантикою стану. На думку дослідниці, так
звані активні й пасивні форми дієслова не можна вважати з лексичного
погляду тотожними [, c. ]. К. Г. Городенська переконана, що в грамати-
чній системі української мови категорія стану представлена дихотомією
«активна дія — результативний стан внаслідок виконання активної дії», де
друга форма якраз і виражає стан. Це, у свою чергу, дозволяє їй заперечити
думку про суто морфологічний характер категорії стану.

Якщо В. М. Русанівський стверджував, що трансформація конструкції
з активним значенням на конструкцію з пасивним значенням здійснює-
ться в межах словоформ однієї лексеми, то К. Г. Городенська переносить
таке перетворення в сферу словотвору та синтаксису. Проаналізувавши
семантику та шляхи творення дієслів із постфіксом -ся, пасивних дієпри-
кметників і співвідносних з ними предикатних форм на -но, -то, дослі-
дниця робить висновок, що в українській мові активним конструкціям,
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утвореним за допомогою перехідних дієслів зі значенням дії, протистав-
ляються пасивні дієприкметники або предикативні форми на -но, -то [,
с. ]. І. Р. Вихованець також визначає пасивні форми дієслова з постфі-
ксом -ся як такі, що є характерними в першу чергу для російської мови
та майже відсутні в українській [, с. ].

Хоча активні й пасивні форми стосуються позначення, здавалося б,
однієї й тієї самої ситуації, але вони істотно відрізняються. Питання про пра-
вила трансформації речень із дієсловами активного стану в речення з діє-
словами пасивного стану й навпаки ґрунтуються на можливостях функціо-
нування відмінків. Розвиваючи думку про синтаксичну орієнтацію катего-
рії стану й, зокрема, про роль валентності дієслова в контексті його потен-
ційної сполучуваності з іменником у функції прямого додатка, К. Г. Горо-
денська кваліфікує категорію стану як міжрівневу, тобто як морфолого-сло-
вотвірно-синтаксичну [, с. –].

Погоджуючись із думкою про міжрівневість категорії стану в україн-
ській мові, зазначимо, що стан — явище значно глибше й системніше, ніж
позначення словоформи дієслова. Вочевидь, виключення дієслів із пост-
фіксом -ся з парадигми форм пасивного стану, як це робить К. Г. Городен-
ська, приводить до збіднення категорії стану. Так, якщо форми, утворені
за допомогою нульового постфікса та дієприкметникових суфіксів -н-/-т-,
відповідають активним формам доконаного виду, то за допомогою постфі-
кса -ся утворюються форми недоконаного виду [, с. ]. Щоб довести, що
дієслова з постфіксом -ся можуть виступати пасивними корелятами дієслів
активного стану, розглянемо сам процес переходу у форматі «актив-пасив»,
але не в межах парадигми окремого дієслова, а в рамках висловлення.

К. Г. Городенська розглядає явище переходу активних конструкцій
у пасивні як особливий тип дериваційних перетворень синтаксичних оди-
ниць [, с. ]. Синтаксичну деривацію, за К. Г. Городенською, можна визна-
чити як семантичний і формальний зв’язок базової синтаксичної одиниці
(найчастіше — речення, іноді — словосполучення) й одиниць того самого
або нижчого рангу. Оскільки й базова, і похідна синтаксичні одиниці від-
ображають одну й ту саму ситуацію позамовної дійсності, то їхня власне-

-семантична структура завжди є спільною [, с. ]. У випадку трансформації
активної конструкції в пасивну базовою одиницею виступає активна, а похі-
дною — пасивна. Активній конструкції відповідають наступні схеми:

П(дія) + А(рез.) + А(діяч)
П(дія) + А(об.) + А(діяч)

У процесі перетворення речення руйнується однозначний зв’язок
між компонентами власне-семантичної, семантико-синтаксичної та фор-
мально-граматичної структури речення [, с. ]. Внаслідок перетворення

 Прийняті позначення: П — предикат, А — актант, рез. — результат, об. — об’єкт.
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зазнає змін не тільки суб’єкт, а й предикат. Після перетворення маємо
справу уже не з предикатом дії, а з предикатом стану, що є результатом цієї
дії, або предикатом результативного стану. У цих похідних пасивних кон-
струкціях перехідні дієслова минулого й майбутнього часу замінюються
аналітичною формою пасивного стану, а перехідні дієслова недоконаного
виду — синтетичною формою, а саме дієсловами з постфіксом -ся. Цей про-
цес має назву пасивізація [, с. ].

Як бачимо, для повноцінного розгляду трансформації «актив-пасив»
недостатньо розглядати лише ті зміни, що стосуються предиката, не
меншої уваги потребує суб’єкт, який залишається імпліцитно присутнім
навіть у двочленних пасивних конструкціях. М. Я. Плющ трактує поняття
«суб’єкт» як ім’я, що позначає діяча (агенса або носія стану) і представлене
в пропозиції підметом або додатком. Суб’єкт протиставлений об’єкту й пре-
дикату розглядається як компонент речення з урахуванням семантичного
й конструктивного планів його структури [, с. ]. Отож семантичний
суб’єкт об’єктивується не на формальній, а на функціонально-смисловій
основі та співвідноситься з логічним суб’єктом судження. При цьому семан-
тичному суб’єкту відповідає семантичний предикат, який може виражати
активну дію агенса або стан пацієнса, стихійні вияви процесів або станів
у природі [, с. ].

Таким чином, в активних конструкціях семантична орієнтація зосере-
джена на діячеві-суб’єктові як активній передумові, що викликає дію. На
його противагу в пасивній конструкції акцент зміщується на носія стану
в суб’єктній позиції як пасивній передумові, що розвинулась як результат
активної дії [, с. ].

К. Г. Городенська обґрунтовує свою точку зору тим, що корелятом пере-
хідних дієслів виступає пасивний дієприкметник зі значенням результа-
тивного стану. У такому випадку при трансформації «актив-пасив» зміню-
ється семантика предиката, що в окремих випадках призводить до зміни
глибинної структури речення. Дослідниця наводить такий приклад:

Дівчата вишивають рушники. — Рушники вишивані дівчатами. У цьому
випадку модифікується семантичний зміст вихідного твердження, дія
з процесу стає доконаним результатом, тобто переноситься в минуле від-
носно моменту мовлення. Відтак пасивну трансформацію, яка б повністю
передавала зміст активної конструкції, можна здійснити за допомогою
додавання до дієслова постфікса -ся:

Дівчата вишивають рушники. — Рушники вишиваються дівчатами.
Розглянемо ще одну пару висловлень:
Маестро виконував музичну композицію. — Музична композиція виконува-

лась маестро.
Якщо проаналізуємо ці речення з позицій глибинного синтаксису, то,

на перший погляд, їм відповідає однакова схема П(дія) + А(об.) + А(діяч).
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У цьому випадку предикат дії не переходить у предикат результативного
стану, оскільки композиція ще не завершена й дія, відповідно, також. Однак
твердження, що пасивне висловлювання — це лише інше формулювання
активної конструкції, буде хибним. Твердження в пасивній формі можна
розкласти на два: Лунає музична композиція. Її виконує маестро. Схема
матиме наступний вигляд:

П(стан) + А(носій стану) П(дія) + А(об.) + А(діяч)
Таким чином, завдяки використанню пасивної конструкції відбулася

зміна акцента з власне маестро як суб’єкта-виконавця дії, при цьому збе-
режено поточність (теперішній час) та недоконаність дії. І. Р. Вихованець
зазначає, що похідні пасивні конструкції з орудним відмінком суб’єкта
не можна вважати елементарними простими реченнями, оскільки вони
є своєрідним різновидом синтаксичного ускладнення [, с. ]. Як бачимо,
це твердження справедливе не тільки для пасивних дієприкметників, але
й для дієслів із постфіксом -ся. Розглянемо конструкцію з двочленним паси-
вом із неперехідним дієсловом:

Хлопець не спить. — Хлопцеві не спиться.
У першому випадку суб’єкт виступає носієм стану, вираженим імен-

ником у називному відмінку/підметом. У другому випадку суб’єкт також
є носієм стану, але цього разу представлений додатком у давальному від-
мінку, а неперехідне дієслово отримує постфікс -ся. Пасивна конструкція
надає висловленню додаткової конотації. Хоча схема речення буде іденти-
чною, предикат не спалося вказує на те, що є якась причина, що впливає
на душевний стан суб’єкта й не дає йому заснути. Щоб проілюструвати цю
думку, розширимо контекст висловлень:

Хлопець не спить, оскільки його розбудив будильник.
Хлопцеві не спиться, оскільки завтра важливий день, і він хвилюється.
Пасивна конструкція вказує на те, що хлопець є таким носієм стану,

який не може або може лише обмежено контролювати цей стан. Це стало
можливим завдяки вживанню пасивної форми дієслова спати.

Отже, порівнюючи погляди різних дослідників на категорію стану
в українській мові, можна дійти висновку, що ця категорія виходить далеко
за межі виключно морфологічного чи синтаксичного явища, має міжрівне-
вий характер і має розглядатися комплексно. Слід ураховувати, що серед
частини науковців переважає думка про пересування пасивних дієслівних
форм із постфіксом -ся на периферію узусу. Разом із тим такі форми не
тільки дозволяють мовцеві точніше висловити свою думку, а й розширю-
ють можливості утворення корелятів до пасивних конструкцій, у порів-
нянні із запропонованими дослідниками аналогами.
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Verbswith Postfix -sia in the Formation of PassiveConstructions inUkrainian Language
Lidiya Tsymbalista
e article analyzes different approaches to the study of the category of voice in the
Ukrainian language, examines transformation of active structures into passive ones,
focuses on the role of verbs with postfix -sia in the formation of passive forms.
Key words: category of voice, passive voice, passive construction, transformation, postfix.
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Глаголы с постфиксом -ся в образовании пассивных конструкций в украинском
языке
Лидия Цымбалиста
В статье проанализированы различные подходы к изучению категории залога
в украинском языке, рассмотрена трансформация активных конструкций в пассив-
ные, раскрыто участие глаголов с постфиксом -ся в образовании пассивных форм.
Ключевые слова: категория залога, пассивный залог, пассивная конструкция, транс-
формация, постфикс.







Mária Čižmárová

Ukrajinský jazyk v slovenskom prostredí

Príspevok mapuje postavenie Ukrajincov a ukrajinského jazykа v slovenskom prostredí
a venuje pozornosť jazykovým varietam. Predstavuje pracovnú verziu dotazníka pozostá-
vajúceho z troch blokov: osobné jazykové preferencie, jazykové kompetencie a hodnote-
nie jazykovej situácie, podľa ktorého sa bude zisťovať súčasný pohľad na ukrajinský jazyk
najmä mladej generácie.
Kľúčové slová: ukrajinský jazyk, národnostná menšina, Ukrajinci, Slovenská republika,
škola.

V Slovenskej republike okrem Slovákov žijú aj príslušníci národnostných menšín,
z ktorých je najpočetnejšia maďarská národnostná menšina. K ukrajinskej národ-
nosti sa pri ostatnom sčítaní obyvateľstva v roku  prihlásilo  obyvateľov,
materinský jazyk ukrajinský si uviedlo  obyvateľov [, s. ]. V porovnaní so
situáciou spred desiatich rokov (), kedy sa k ukrajinskej národnosti prihlásilo
  obyvateľov, zaznamenávame pokles tohto etnika o  obyvateľov.

Ukrajinská národnostná menšina žije aktívnym kultúrnym životom, pravi-
delne sa organizujú festivaly prezentujúce ľudové tradície a kultúru tohto etnika.
Jedným z najstarších festivalov sú Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska
vo Svidníku, ktoré sa organizujú od roku . Festival folklóru Rusínov-Ukrajin-
cov Slovenska v Kamienke je prehliadkou domácich a zahraničných folklórnych
súborov a speváckych skupín. Makovická struna – súťažná prehliadka celosloven-
ských rusínsko-ukrajinských ľudových piesní. Zväz Rusínov-Ukrajincov Sloven-
skej republiky (ZRUSR) organizuje Festival drámy a umeleckého slova Alexandra
Duchnoviča, súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy žiakov zo
škôl s vyučovaním ukrajinského jazyka, a Struny srdca – prehliadku v umeleckom
prednese žien. V tomto kalendárnom roku sa konal v Centre ukrajinskej kultúry
v Prešove už XXV. ročník tohto podujatia.

V Prešove v roku  bolo otvorené Centrum ukrajinskej kultúry, v ktorom
sídli Zväz Rusínov-Ukrajincov SR, redakcie ukrajinských periodík a organizujú
sa tu kultúrne podujatia.

 Tento príspevok vznikol s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy
č. APVV--.
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Ukrajinci Slovenska majú svoju periodickú tlač. Zväz Rusínov-Ukrajincov SR
vydáva v ukrajinskom jazyku noviny Nove žyťťa a Spolok ukrajinských spisovate-
ľov – časopisDukľu. Noviny uverejňujú národno-kultúrne, spoločenské a sociálno-

-ekonomické aspekty zo života Rusínov-Ukrajincov, informujú o činnosti ZRUSR,
o práci samosprávnych orgánov a organizácií, zaoberajú sa otázkami ukrajin-
ského národnostného školstva na Slovensku, otázkami slovensko-ukrajinských
a ukrajinsko-slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov, informujú o živote
Ukrajincov vo svete, vrátane Ukrajiny. Rozoberajú otázky hospodárskej a kultúr-
nej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou a cezhraničnú spoluprácu prihra-
ničných regiónov – Prešovského a Košického samosprávneho kraja a Zakarpat-
skej oblasti Ukrajiny. Svojou činnosťou napomáhajú zachovávať národnú a kul-
túrnu identitu ukrajinskej menšiny v Slovenskej republike. Literárno-umelecký
a publicistický časopis Dukľa oboznamuje čitateľov s novými dielami ukrajin-
ských spisovateľov na Slovensku, s literárnym dianím na Ukrajine a v zahraničí.
Detský časopis Veselka adresovaný detskému čitateľovi vychádza od roku .

V Košiciach sídli Slovenský rozhlas – národnostno-etnické vysielanie môžu
počúvať príslušníci národnostných menšín – Maďari, Rusíni, Ukrajinci, Rómovia,
Česi, Poliaci a Nemci. Podobne aj televízia vysiela v jazyku národnostných menšín
vrátane ukrajinskej. Spravodajské, publicistické alebo dokumentárne programy
národnostného vysielania dramaturgicky a redakčne pripravujú príslušníci danej
národnostnej menšiny. Najväčší vysielací priestor má maďarská národnostná
menšina, rusínska a rómska. Vysielanie pre menšiny zabezpečuje Centrum národ-
nostného vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska.

Najstaršou národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať kul-
túrno-historický, politický a sociálny vývoj Ukrajincov Slovenska, je Slovenské
národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Má tri expozície:
kultúrno-historickú, umelecko-historickú a národopisnú v prírode-skanzene.

Múzeum vydáva v ukrajinčine Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo
Svidníku a odborné publikácie svojich pracovníkov.

Na Slovensku pracuje Spolok ukrajinských spisovateľov Slovenska pod vede-
ním jeho predsedu Ivana Jackanina a Asociácia ukrajinistov Slovenska na čele
s akademikom Mikulášom Mušinkom.

Deti príslušníkov ukrajinskej národnostnej menšiny sa môžu vzdelávať v rod-
nom jazyku v materských školách s výchovným jazykom ukrajinským, v základ-
ných školách a v Spojenej škole Tarasa Ševčenka v Prešove, jedinej strednej škole
s vyučovaním ukrajinského jazyka na Slovensku. Učiteľov a prekladateľov ukra-
jinského jazyka pripravuje Katedra ukrajinistiky Filozofickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove. Katedra ponúka štúdium v dvoch študijných programoch –
Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru Učiteľstvo
akademických predmetov a Ukrajinský jazyk a kultúra v rámci študijného odboru
Prekladateľstvo a tlmočníctvo. Oba študijné programy sa ponúkajú v kombinácii
s inými predmetmi a výučba na katedre je zabezpečená v ukrajinčine.
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Používanie štátneho slovenského jazyka a ostatných jazykov upravuje Ústava
Slovenskej republiky. V roku  bol prijatý Zákon o štátnom jazyku SR, podľa
ktorého má štátny jazyk prednosť pred ostatnými jazykmi na Slovensku.

Ukrajinský národný jazyk na Slovensku, jeho štruktúrne formy (variety)
skúmali viacerí bádatelia. Z novších prác môžeme spomenúť vedecké monogra-
fie, nárečové atlasy, učebnice a vedecké štúdie Zuzany Hanudeľovej, Mikuláša
Šteca, Ľubomíry Millej, Márie Čižmárovej, Jarmily Kredátusovej, Marty Beňko-
vej a i. Mikuláš Štec v roku  vydal monografiu Ukrajinska mova v Slovaččyni,
v ktorej zhrnul svoj výskum ukrajinského jazyka v . a v . storočí. Bádateľ
vyčleňuje štyri stratifikácie ukrajinského národného jazyka: ukrajinský spisovný
jazyk, subštandárdnu varietu spisovného jazyka, interdialekt a teritoriálne dia-
lekty. Podľa neho je pre ukrajinský jazyk na Slovensku v . – . rokoch dvad-
siateho storočia charakteristické prísne kritérium jednoty ukrajinského spisov-
ného jazyka na Slovensku a v Ukrajine, hraničiace až s purizmom prejavujúcim
sa v školských učebniciach, v tendencii unifikovať jazyk umeleckej literatúry, zba-
viť ho miestneho koloritu a i.

V . – . rokoch sa v zvýšenej miere dbá o jazykovú zrozumiteľnosť obyvate-
ľov ukrajinského etnosu. Kritérium jazykovej zrozumiteľnosti sa uplatnilo v učeb-
niciach pre prvý stupeň základnej školy, v tlačených orgánoch – novinách Nove
žyťťa, v detskom časopise Veselka, vo vedecko-populárnych vydaniach Kultúr-
neho zväzu ukrajinských pracujúcich, v divadelných predstaveniach, rádiu a inde.

Mikuláš Štec hovorí o subštandardnej variete ukrajinského spisovného jazyka,
v ktorej sa jednotlivé jazykové prostriedky zamieňajú jazykovými prostriedkami
ukrajinského národného jazyka na Slovensku. Prevládala snaha prispôsobiť špe-
cifické osobitosti nárečia rodnej obce dialektu istej oblasti alebo nájsť v nárečí
zhodné lexémy so spisovným ukrajinským jazykom. Bádateľ vyčleňuje ďalšiu
varietu národného jazyka – nadteritoriálny medzinárečový prostriedok komuni-
kácie obsahujúci osobitosti rozličných nárečí – interdialekt. Rozlišuje dva typy
interdialektu: prvotný, základom je nárečie rodnej obce, na ktoré sa nabaľujú ino-
vácie z iných nárečí; druhotný, získaný najmä v mestských rodinách, v ktorých
si deti odmalička osvojujú interdialekt od rodičov, v ktorom už nebádať akúsi
nárečovú bázu [, s. ].

Aj v súčasnosti po takmer dvadsiatich rokoch od vydania monografie Miku-
láša Šteca môžeme konštatovať, že sa na Slovensku využíva najmä nárečová
varieta ukrajinského národného jazyka, ktorú svojho času bádateľ pomenoval
interdialektom.

Od septembra  roku participujeme na riešení APVV projektu Slovenčina
v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku Univerzity Komenského v Bra-
tislave a Prešovskej univerzity v Prešove. V rámci projektu vznikajú záverečné
bakalárske a magisterské práce študentov na vysokých školách, doktorandské
dizertačné práce a vedecké štúdie o súčasnom stave národnostných jazykov na Slo-
vensku vrátane ukrajinčiny. Aj využitím dotazníkovej metódy (súčasť prílohy) o. i.
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očakávame aktuálny pohľad na súčasný ukrajinský jazyk najmä mladej generácie.
Staršia a stredná generácia zvyčajne ovláda ukrajinský jazyk slovom a písmom,
lebo sa jazyk povinne učili v základných a stredných školách na rozdiel od mladej
generácie, ktorá pozná jazyk len od svojich rodičov či prarodičov.

Otázky dotazníka tvoria tri bloky: I. osobné jazykové preferencie (zisťuje
sa národnosť, materinský jazyk, prvý jazyk a druhý jazyk, vyučovací jazyk na
základnej škole, vyučovací jazyk na strednej škole, jazyk komunikácie s rodičmi:
s matkou, s otcom, jazyk komunikácie so starými rodičmi, so súrodencami, jazyk
komunikácie v dennom styku a i.), II. jazyková kompetencia (zameraná na zis-
ťovanie ovládania materinského jazyka a štátneho jazyka pri komunikácii: roz-
právať, rozumieť), III. hodnotenie jazykovej situácie (typu ktorý jazyk potrebuje
podporu/ochranu štátu, prepínanie kódu, prechádzať z jazyka do jazyka, použí-
vanie jazyka úradníkmi v mieste bydliska a i.). Všetky otázky sú zatvorené, teda
s možnosťou výberu z viacerých možností. Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci
základných, stredných a vysokých škôl.

V Slovenskej republike zaznamenávame čoraz nižší počet príslušníkov ukrajin-
skej národnostnej menšiny a starnúca ukrajinskú menšinu. Národnostných škôl
je veľmi málo, zaznamenávame ústup ukrajinského jazyka v rodinnom prostredí.
Ukrajinci komunikujú so svojimi rodičmi ešte po ukrajinsky, ale so svojimi deťmi
už väčšinou po slovensky. K zachovaniu ukrajinského jazyka neprispievajú ani
zmiešané manželstvá. Je väčší predpoklad, že sa v rodine rozpráva po ukrajinsky,
ak obidvaja rodičia sú Ukrajinci. Ukrajinský jazyk a kultúru v regióne východ-
ného Slovenska popularizuje Zväz Rusínov-Ukrajincov SR a mnohé ďalšie orga-
nizácie a inštitúcie. V Centre ukrajinskej kultúry v Prešove sa pravidelne orga-
nizujú mnohé kultúrno-spoločenské podujatia, na ktoré sa pozývajú umelci zo
Slovenska a okolitých krajín. Mnohé podujatia sa donedávna organizovali v spo-
lupráci s Generálnym konzulátom Ukrajiny, ktorý sídlil v Prešove. Žiaľ, koncom
roka  bol konzulát v súvislosti s ukrajinskou krízou zatvorený.

Ukrajinčina je komunikačným jazykom v inštitucionálnych a v spoločen-
ských formách. Jediný ukrajinský jazyk bol oficiálne do škôl na Slovensku zave-
dený v roku . Na východnom Slovensku, kde je sústredená ukrajinská národ-
nostná menšina existovali desiatky škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským všet-
kých typov.

Väčšina rusínsko-ukrajinského obyvateľstva je bilingválna, ovláda slovenský
spisovný jazyk a slovenské nárečie, ukrajinský spisovný jazyk, prípadne jeho
nárečie. Mikuláš Štec vyčleňuje dve etapy ukrajinsko-slovenského bilingvizmu.
Prvá dovojnová etapa trvala do roku  a druhá povojnová etapa so začiatkom
v roku  trvá dodnes [, s. ]. K ukrajinsko-slovenskému bilingvizmu pris-
pelo susedstvo ukrajinsko-rusínskeho obyvateľstva so Slovákmi v jednom štát-
nom útvare. Nová situácia nastala v roku  v čase nežnej revolúcie, keď ožila
idea rusínstva, Rusíni kodifikovali rusínsky jazyk, vznikol slovenský variant rusín-
skeho jazyka. Pri sčítaní obyvateľstva v roku  bola v sčítacích hárkoch po
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prvýkrát uvedená zvlášť kolónka pre Ukrajincov a zvlášť kolónka pre Rusínov [,
s. ].

Vtedy sa k ukrajinskej národnosti prihlásilo   obyvateľov a k rusínskej –
  obyvateľov. Spolu:   obyvateľov.

V roku  sa pri sčítaní slovenského obyvateľstva zisťoval aj materinský
jazyk [, s. ]. Pri súhrnom počte   Rusínov ( ) a Ukrajincov ( )
si rusínsky jazyk ako materinský uviedlo   obyvateľov a ukrajinský jazyk –
 obyvateľov.

Podobne aj pri ďalšom sčítaní obyvateľstva v roku  sa zisťovala národnosť
a materinský jazyk a situácia vyzerala nasledovne [, s. ]:

rusínska národnosť:  
ukrajinská národnosť:  
spolu:  
rusínsky jazyk:  
ukrajinský jazyk:  

V jazyku rusínsko-ukrajinského obyvateľstva zaznamenávame mnoho slova-
kizmov. Najmä po . svetovej vojne rusínsko-ukrajinské nárečie podlieha silnému
vplyvu slovenského jazyka predovšetkým prostredníctvom školy, štátnych inšti-
túcií a masovokomunikačných prostriedkov.

Ukrajinsko-slovenský bilingvizmus vznikol na území kompaktne obývanom
rusínsko-ukrajinským spoločenstvom na severovýchode Slovenska v okresoch
Snina, Humenné, Medzilaborce, Vranov, Stropkov, Bardejov, Svidník, Stará
Ľubovňa a Prešov; v zmiešaných ukrajinsko-slovenských manželstvách, v školách
s vyučovacím jazykom ukrajinským, ale aj v školách s vyučovacím jazykom slo-
venským, ktoré navštevujú žiaci príslušníkov ukrajinskej národnostnej menšiny.

Mikuláš Štec v podmienkach ukrajinskej národnostnej menšiny na Sloven-
sku vyčleňuje také varianty bilingvizmu: bilingvizmus pri použití materinského –
ukrajinského spisovného jazyka a nematerinského jazyka; bilingvizmus spočíva-
júci v ovládaní iných funkčných podôb (okrem spisovnej) ukrajinského národ-
ného jazyka a nematerinskej spisovnej podoby (slovenskej, maďarskej, českej);
bilingvizmus spočívajúci v ovládaní jednej z nespisovných podôb materinského
národného jazyka a nespisovnej podoby iného národného jazyka [, s. ]. Vplyv
slovenčiny sa v rusínsko-ukrajinskom nárečí podľa Dzendzelivského [, s. ] pre-
javuje v:
a) zámene polnoglasných spojení ore, olo, ere na re, lo, ra (draha, zlato, vresk);
b) výskyte skupín dl, tl (vedla, pletla);
c) depalatalizácii ď, ť, ň (pjat, ked, den);
d) genitíve plurálu xlopox, sestroch;
e) . os. singuláru prít. č. davam, nesem;
) strate epentetického l (zdravja).
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Dvojjazyčnosť Ukrajincov Slovenska je nevyhnutná, obyvatelia tejto národ-
nostnej menšiny sú povinní ovládať slovenský spisovný jazyk, jazyk svojej kra-
jiny, a tiež ukrajinský jazyk, aby nestratili kontakt so svojim národom. Komuniká-
cia dvoch nositeľov rôznych jazykov, v našom prípade slovenčiny a ukrajinčiny,
predpokladá dva varianty výberu jazyka kontaktovania: alebo jeden z komuni-
kantov prejde na jazyk partnera, alebo každý hovorí svojím jazykom. V oboch prí-
padoch sa zvyčajne prispôsobí Rusín-Ukrajinec, lebo ovláda slovenský spisovný
jazyk a často aj slovenské nárečie, a Slovák nehovorí po ukrajinsky. Zriedka
možno stretnúť Slováka ovládajúceho aspoň ukrajinské nárečie, keď žije v rusín-
sko-ukrajinskom jazykovom priestore.

Juraj Vaňko píše o intrateritoriálnych a extrateritoriálnych jazykových kon-
taktoch v Slovenskej republike. Prvý druh kontaktu spočíva v interakcii dominu-
júceho slovenského jazyka s jazykmi etnických menšín – českým, maďarským,
ukrajinským, rómskym a i. Pre východné Slovensko sú charakterné kontakty
východoslovenských a ukrajinských nárečí [, s. ].

Slovensko-ukrajinský bilingvizmus na Slovensku možno kvalifikovať ako regi-
onálny, dva príbuzné slovanské jazyky – slovenský a ukrajinský – ovláda obyva-
teľstvo na východe krajiny v Prešovskom samosprávnom kraji. V daných pod-
mienkach kontaktujúcich jazykov je na všetkých jazykových rovinách citeľný
silný vplyv slovenského spisovného jazyka na ukrajinský spisovný jazyk alebo
nárečie ako najrozšírenejšiu podobu vzájomného kontaktu. V jazyku rusínsko-

-ukrajinského obyvateľstva je mnoho lexikálnych výpožičiek zo slovenčiny, naprí-
klad, Vaňko uvádza také príklady: slov. vlak – nárečová podoba влак: ukr. поїзд;
podobne tiež slov. osobný vlak, nákladný vlak, rýchlik – nár. особный влак, на-
кладный влак, ріхлик, porov. ukr. ekvivalenty пасажирський поїзд, товарний/
/вантажний поїзд, швидкий/кур’єрський поїзд (Ukrajinci/Rusíni východného
Slovenska, ktorí nemali ukrajinčinu v škole, tieto slová nepoznajú); podobne slov.
občiansky preukaz – nár. обчанскый преуказ: ukr. паспорт, slov. vodičský pre-
ukaz, nár. водицкый преуказ: ukr. права водія, slov. daňový úrad – nár. даньовый
уряд: ukr. відділення збору податків; slov. sako – nár. сако, ukr. піджак, slov.
obliekať sa – nár. облікатися/са: ukr. одягатися, slov. drogéria – nár. дроґерия:
ukr. аптекарський магазин, slov. dvanástka (pivo) – nár. дванацка: ukr. дванад-
цятиградусне пиво, slov. jedenástka – nár. єденацка: ukr. одинадцятиметровий
штрафний удар, slov. pľúca – nár. плюца: ukr. легені. [, s. ].

Jednotlivé typy škôl v Slovenskej republike dbajú o osvojenie si slovenského
spisovného jazyka na náležitej úrovni bez ohľadu na pôvod žiakov, prípadne ich
vierovyznanie. Fakty však svedčia o nižšej úrovni ovládania slovenského jazyka
v národnostných školách najmä v školách s vyučovacím jazykom maďarským.
Zvládnutím štátneho slovenského jazyka absolventi národnostných škôl získa-
vajú široké možnosti realizácie svojich práv a slobôd, majú lepší prístup ku slo-
venskej kultúre, vede a umeniu, k pracovným príležitostiam a i.
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Škola je povinná vytvárať komfortné podmienky pre kvalitné vyučovanie spi-
sovného slovenského jazyka a jazyka národnostnej menšiny, v našom prípade
ukrajinského jazyka, učiteľ národnostnej školy v podmienkach slovensko-ukrajin-
ského bilingvizmu má venovať náležitú pozornosť jazykovým otázkam, skúmať
problémy bilingvizmu a medzikultúrnej komunikácie, dodržiavať normy ukrajin-
ského spisovného jazyka, motivovať žiakov pri osvojovaní si jazyka. Dôležité je
prekonať interferenčný vplyv slovenského jazyka, zohľadňovať príbuznosť a roz-
dielnosť oboch slovanských jazykov.
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Ukrainian Language in the Slovak Environment
Мária Čižmárová
e paper investigates the position of Ukrainians and the position of Ukrainian language
in Slovak environment and devotes the aention to linguistic varieties. It presents a prelim-
inary version of questionnaire that consists of three parts: personal language preferences,
language competences and evaluation of linguistic situation. According to it the current
view on Ukrainian language particularly among young generation will be established.
Key words: Ukrainian language, national minority, Ukrainians, Slovak Republic, school.

Украинский язык в словацкой среде
Мария Чижмарова
Статья посвящена проблеме места украинцев и украинского языка в словацкой
среде, причем основное внимание уделяется вопросу языкового разнообразия в ней.
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Представляется проект анкеты, состоящей из трех блоков: личные языковые пре-
ференции, языковые компетенции и оценка языковой ситуации, согласно резуль-
татам которого будет обсуждаться вопрос текущей позиции молодого поколения
к украинскому языку в условиях Словацкой Республики.
Ключевые слова: украинский язык, меньшинство, украинцы, Словакия, школа.

DOTAZNÍK
*Správnu odpoveď označte krížikom

Ukrajinské/
ukrajinský

Slovenské/
slovenský

České/
český

Maďarské/
maďarský

Poľské/
poľský

Iné

. Štátne
občianstvo
. Národ-
nosť
. Materin-
ský jazyk
. Prvý jazyk
. Druhý ja-
zyk
. Vyučovací
jazyk na
základnej
škole
. Vyučovací
jazyk na
strednej
škole
. Jazyk ko-
munikácie
s matkou
. Jazyk ko-
munikácie
s otcom
. Jazyk ko-
munikácie
vašich
rodičov so
starými
rodičmi





Ukrajinský jazyk v slovenskom prostredí

. Jazyk ko-
munikácie
so súroden-
cami (ak
sú)
. Aký ja-
zyk používa-
te v den-
nom styku
. Želaný
vyučovací
jazyk pre
budúce deti
. Oficiálne
uznávate
ako rodný
jazyk
. Čítate ča-
sopisy/kni-
hy v jazyku
. Ktorý
jazyk na
Slovensku
potrebuje
podporu
štátu?
. Nositelia
ktorého ja-
zyka najčas-
tejšie pre-
chádzajú
na iný ja-
zyk?

Jazykové kompetencie

Veľmi dobré Dobré Zlé Nerozprávam/
nerozumiem

. Ovládanie
ukrajinčiny
(rozprávať)
. Ovládanie
ukrajinčiny
(rozumieť)
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. Ovládanie
slovenčiny
(rozprávať)
. Ovládanie
slovenčiny
(rozumieť)
. Ovládanie
maďarčiny/
ruštiny
(rozprávať)
. Ovládanie
maďarčiny/
ruštiny
(rozumieť)

Menej ako
 rokov

 – 
rokov

 – 
rokov

Viac ako
 rokov

. Váš vek
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Tvořivou hrou k adekvátnímu překladu
(studentské překlady pro měsíc autorského čtení )

Článek se věnuje problematice uměleckého překladu, především otázkám kreativity během
hledání adekvátního překladového ekvivalentu, např. s využitím myšlenkových map, jazy-
kových her nebo tvůrčího psaní.
Klíčová slova: hra, kreativita, překlad, strategie.

O tom, že se dá k překladu přistupovat různými tvůrčími přístupy, se mohli
přesvědčit studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kteří v rámci
Semináře uměleckého překladu překládali prózu současných ukrajinských spi-
sovatelů pro Měsíc autorského čtení [, ; , ], který se v Brně koná pravi-
delně v červenci (letos již po patnácté) a jehož čestným hostem je v roce 
právě Ukrajina (hp://www.vetrnemlyny.cz/mac; hp://www.autorskecteni.cz/
/cz/program).

Před samotným překládáním se studenti seznámili s historií překladu v čes-
kém a ukrajinském prostředí a s ukrajinskými autory ve formě přednesení medai-
lonku o životě a tvorbě spisovatelů za účelem zasazení překládaných povídek do
kontextu díla a pochopení stylistických nuancí jednotlivých textů. Díky tomuto
širšímu kontextu se podařilo vytipovat okruh potencionálních překladatelských
problémů v uměleckém překladu [, ] jako např. polonismy a rusismy, demi-
nutiva, délka vět, reálie atd. – náš příspěvek si klade za cíl dle možností rozsahu
sborníku některé překladatelské strategie stručně objasnit.

Studenti své výchozí texty analyzovali na různých rovinách, aby jim zcela
porozuměli, učili se definovat postupy, prostředky, metody a strategie překladu
[; ; ; ; ], vyložit a obhájit své vlastní překladatelské rozhodnutí a použí-
vat v překladatelském procesu tvůrčí metody, neboť překlad uměleckého textu je
procesem komunikačním a vyžaduje tvůrčí přístupy. Hotové překlady jsme spo-
lečně hodnotili a hledali cesty k adekvátnímu vyjadřování, protože „o tvořivém
překladu ani nelze říci, že je dobře nebo špatně tvořivý. […] lze porovnat vhodnost
či nevhodnost míry uplatnění tvořivosti“. [, ]

 Oleksandr Myched, Jevhenija Kononenko, Sofija Andruchovyč, Natalka Sňadanko, Tymofij Havry-
liv, Ljubko Dereš, Oleksandr Bojčenko.
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Pro dosažení co nejvyšší míry adekvátnosti překladu byly studentům nabíd-
nuty aktivizační cvičení a jazykové hry, které mají nespornou vazbu na umění,
a tudíž se dotýkají uměleckého překladu [, ; ]. Pojem adekvátnosti chápeme
podobně jako Vilen Naumovič Komissarov či Bohuslav Ilek, mluvíme tedy o vyvá-
ženém ohledu na originál i čtenáře, o co nejoptimálnějším přiblížení se originálu;
nesmí však jít o ulpívání na doslovném překladu, nebo naopak o překlad adap-
tační [, ].

Studenti jakožto budoucí překladatelé se navzájem obohacovali, rozšiřovali
si slovní zásobu a zbavovali se strachu z případného neúspěchu. Pomocí tvorby
mentálních map [] jsme nacházeli související lexika (např. dovolená – porucha
auta – léčivé prameny – pohlednice – zalít květiny – fotka atd.), během jazyko-
vých her jsme usilovali o stanovení hranice znalosti reálií, tj. recepční tradice [,
; ] u potencionálních čtenářů (např. Bessarabka, UPA, rušnyk, Moskal, Cho-
chol aj.) a hledali jsme možnosti vyjádření estetického účinku pomocí prostředků
aktualizace či exotizace.

Pro potřeby Semináře uměleckého překladu se výborně hodily techniky [; ]
Abecedáře – např. soupis lidských vlastností (tichý, věrný, líný, moudrý, mazaný,
bystrý jako …) nebo lexikálních synonym, popříp. synonym s ideografickým hod-
nocením či dobovou determinací (žena: holka, slečna, paní, děvče, žena, dívka,
ženská, žába, bába, babice atd.; plakat: fňukat, brečet, vzlykat, pobrekávat, bulet,
poplakávat, lkát, naříkat, pofňukávat, slzet, řvát, zoufat si, bečet, ronit slzy; stráž-
ník: polda, esenbák). V případě Oživeného textu jsme trénovali práci se slovesy
(jít/vypravit se, dostat se, prodírat se, zamířit atd.), u Příběhu s pozměněným kon-
cem zase fantazii a práci se stylistickými rovinami (pohádka Mrazík – Marfuška je
kladná postava, příběh bude publikován v bulváru / učebnici / časopisu pro ženy /
na sociálních sítích / v reklamním letáku). Pro trénování tvorby metafor se jako
vhodná metoda nabízí právě tvůrčí psaní (např. zadání „Co dělá můj dům, když
spím“).

Při diskusích nad překlady jsme postupně analyzovali několik oblastí, které
jsou pro adekvátní překlad zásadní. Téměř v každém z překládaných textů se obje-
vily problémy s překladem slovesné kategorie vidu:

)
Доктор у розпачі відчиняв навстіж вікна, відмахуючись від сані-
тарок, котрі, ридаючи, повисали на його руках.
Doktor rozpačitě otevřel okna dokořán, přitom odháněl sanitářky,
které mu plakajíce visely na rukách. (Андрухович, Felix Austria)

)
Натомість обличчя Аделі завжди залишалося поруч.
Ale obličej Adély vždy zůstal vedle mě. (Андрухович, Felix Austria)
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)
Водночас батькові доктора Анґера хотілось із того марева вирва-
тись.
Zároveň se otci doktora Angera zachtělo z té chiméry vyrvat.
(Андрухович, Felix Austria)

)
Я перебирав питання, на які не отримав би односкладної відпо-
віді.
Rozmyslel jsem si takovou otázku, abych na ni nemohl dostat jedno-
značnou odpověď. (Михед, Астра)

Správnými překladovými ekvivalenty by byly otevíral, zůstával, chtělo, rozmýš-
lel/hledal jsem. Někdy se jedná o nepozornost, nicméně v kontextu celého textu
může čtenář snadno ztratit orientaci, pokud není v překladu důsledně dodržováno
používání nedokonavého a dokonavého rodu.

Každý překladatel se musí umět vypořádat s problematikou tzv. bezekviva-
lentní lexiky, tedy reálií [, –]:

)
Ще вчора його батьки були колгоспними кріпаками, а вже сього-
дні він, їхній син – доцент університету.
Ještě včera byli jeho rodiče nevolníky v kolektivním hospodářství
(obdoba JZD – pozn. překl.) a už dnes on, jejich syn – docent na uni-
verzitě. (Гаврилів, Bestseller)

Ve výše uvedeném případě by nejspíš bylo vhodné reálii předat pomocí spo-
jení v kolchoze bez použití vysvětlivky v závorce, protože žánry uměleckého stylu
poznámkový aparát uvnitř textu nepřipouštějí [, ]. Pokud je překladatel záro-
veň i dobrým čtenářem, potom vycítí, že vysvětlivky působí v textu rušivě.

)
До вулиці Совєтської на цьому місці було поселення. І монастир.
Але в -х енкаведешники вирізали всіх.
Na Sovětské ulici bylo toto místo osídlené. Klášter taky. Ale v .
letech enkávéďáci všechny odstranili. (Михед, Астра)

V dalším případě opět musí překladatel zvažovat potenciální znalosti čtenářů
(enkávéďáci / lépe NKVD), Milan Hrdlička hovoří v této situaci i jistém tlaku na
kvalitu, která se od překladu očekává, nelze jej však ani přeceňovat a ustupovat
mu, což by vedlo k adaptačním úpravám a překladatelské konkretizaci [, ].

)
Та то ніхто не знає, пані, – скептично похитав головою дідок





Monika Ševečková

у шапці-вушанці. – Я їхав місєць тому тим самим рейсом. Ше-
ста зо Львова. То до Перемишля приїхалисьмо девʼєта вечір.
„No jó, to nikdo neví, paninko,“ vložil se do rozhovoru dědek v ušance,
skepticky pokýval hlavou a pokračoval v monologu svou směšnou
směsicí ukrajinštiny s polštinou: „Já sem jel před mjesjacem tu samu
trasu. Vo šosté ze Lvóva a do Přemyšle jsme přijazdyli vo dzjeváté.“
(Сняданко, Frau Mueller)

Zde bylo vhodně doplněno, že by měl čtenář očekávat text, který nebude spl-
ňovat gramatické či lexikální požadavky ukrajinštiny ani polštiny – studentka si
vytvořila „svoji jazykovou směsici“, kterou důsledně používala v celém překladu.

Mezi slovanskými jazyky dochází velmi často k interferenci (správné překla-
dové varianty níže uvedených příkladů jsou pravdivosti; dvoupokojového prostoru;
nesnáší, když se vrací; Jé, ahoj; na stranu; mávl rukou; s důležitým výrazem / které
zbytek říkal Zoska):

)
не вірив у правдивість написаного
nevěřil v pravdivost napsaného (Гаврилів, Bestseller)

)
Кабінет – те, що відвоював собі зі спільного двокімнатного про-
стору.
Pracovna – to bylo to, co pro sebe vybojoval ze společné dvoupoko-
jové prostory. (Гаврилів, Bestseller)

)
Жінка пішла на базар – він не може терпіти, коли вона повертає-
ться та без угаву торочить, що скільки коштує і як знову зросли
ціни.
Žena odešla na tržiště – on nemůže snést, když se vrátí a bez přestání
žvaní, co kolik stojí a jak znovu stouply ceny. (Гаврилів, Bestseller)

)
О, привіт! – відповіла Іра і хотіла пригальмувати гойдалку.
Ach, ahoj! – odpověděla Ira a pokoušela se zastavit houpačku.
(Михед, Астра)

)
вона повела рукою в бік
ukázala rukou do boku (Михед, Астра)
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)
Водій плюнув, зачинив двері автобуса і рушив.
Řidič si odplivl, zavřel dveře a rozjel se. (Сняданко, Frau Mueller)

)
Візьмете блок? – діловито запитила у Христини одна з жіночок,
яку решта називала Зоською.
Vezmete mi karton? – spěšně se zeptala Christiny jedna z dam, kterou
zbytek zval Zoskou. (Сняданко, Frau Mueller)

Interference, obzvlášť u příbuzných jazyků, představují tzv. přímý vliv jazyka
originálu, kdy se v překladu objevují vazby tvořené podle originálu a chybí takové,
kterými jazyk předlohy nedisponoval [, ].

V rovině syntaktié jsme pracovali především s délkou vět, kohezí a aktuál-
ním větným členěním:

)
Стоячи і здебільшого марно кличучи його під дверима, жінка не
раз закашлювалася.
Manželka se nejednou rozkašlala, když stála za dveřmi a obvykle
marně ho volala. (Гаврилів, Bestseller)

)
Бо я везу сьогодні.
Protože já vozím dnes. (Кононенко, Archibald)

Aktuální členění české věty na téma a réma je důležitým aspektem význa-
mové větné stavby [, ] a informace nová a zásadní by měla být na konci věty.
Díky volnému slovosledu české věty můžeme pouze z kontextu vyrozumět, jestli
je ve výše uvedeném případě důraz na osobu řidiče (potom by správný překlad
zněl Protože dneska vozím já), nebo na konkrétní den (potom nejlépe Protože já
vozím právě dnes). Na začátku věty většinou bývá kontrastivní část tématu, která
má v předcházející větě svůj protějšek [, ]:

Сідайте на вантажівку, я підкину вас до станції. Бо я везу сьогодні.
Vylezte si na náklaďák, hodím vás na stanici. Protože dneska vozím já.

Důraz na správné předání stylistiý nuancí se ukázal jako zásadní ve
všech studentských překladech. Platí, že je nutné dobře identifikovat stylistický
příznak, funkční hodnotu [, ]:

)
Коли вона каже, що перебралась би на село, де немає автомо-
більного смороду.
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Když říká, že by se přestěhovala na vesnici, kde nezapáchají automo-
bily. (Гаврилів, Bestseller)

O autech lze stěží říct, že zapáchají, vhodnějším ekvivalentem by tedy zřejmě
bylo není tolik aut / není cítit smrad z aut.

)
Біля кожної зі скульптур окрема табличка.
Vedle každé z nich ležela popsaná tabulka. (Михед, Астра)

Z kontextu lze usoudit, že se jednalo o cedulku (s názvem sochy). Překlada-
tel by se měl držet interpretačního stanoviska a to čtenářům předat. Cílem totiž
není vytvořit dílo „nové“, ale dle Jiřího Levého původní dílo sdělit, protože cíl
překladu je reprodukční [, ]. Dojmem „vylepšování“ výsledného textu působí
následující ukázka:

)
Вартість –  тис. грн.
Jeho cena je stanovená na  tisíc hřiven. (Михед, Астра)

Překladatel by se měl ztotožnit s autorovou interpretací skutečnosti a co nej-
přesněji ji v překladu předat [, ]; nepochopení předlohy může vést právě
k „vylepšování překladu“. Důležité je vycházet z kontextu, brát v potaz hovoro-
vost, zvlášť, pokud se v předchozí nebo následující větě objevují hovorové výrazy;
v češtině můžeme v níže uvedeném příkladu využít morfologická synonyma (také/
/taky):

)
З цим в них також проблеми.
A s tím mají také problémy. (Кононенко, Pro Boha)

)
Зазвичай, у більшості учасників Семінару виникають саме такі
відчуття. Правда, тобі легше, ніж іншим.
Obyčejně má většina účastníků semináře stejné pocity. Máš pravdu,
rozumíš tomu lépe než ostatní. (Михед, Астра)

Zde se může čtenáři stát, že správně nepochopí role v rozhovoru (správněji
by bylo Na druhou stranu / Je fakt, že tomu rozumíš). V dalším příkladu dialogu
vidíme, jak je důležité pracovat s hovorovostí, protože jinak konverzace nepůsobí
přirozeně, ačkoli v originále hovorovost naznačena není (v překladu navrhujeme
teď/dřív):
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)
Де стайня, раніше була маленька ферма.
Tam, kde je nyní stáj, dříve stála malá farma. (Михед, Астра)

Ani profesionální překladatel se nevyhne překlepům a z nepozornosti se
mohou objevityby (správně v příkladech níže jižního; texty / usmála se; skupina
maloměšťaček; Arčíku, brzo se vrátíme; u stolku; ačkoli pánové odešli; v autobusu;
protože jste tu nová):

)
з Південної Німеччини
ze severního Německa (Андрухович, Felix Austria)

)
Бо ти хоч тексти прочитав, – її посмішка стала ширшою.
Protože ty jsi přečetl alespoň text, – a začala se smát ještě více.
(Михед, Астра)

)
група енергійних тілистих жіночок містечкового вигляду
skupina energických obtloustlých dam vesnického vzhledu
(Сняданко, Frau Mueller)

)
Арчі, милий, ми скоро повернемося! (na psa)
Arči, milý, brzo se vrátíme. (Кононенко, Archibal)

)
в кав’ярні за столиком
sedí za stolkem (Кононенко, Pro Boha)

) хоча чоловіки пішли
takže pánové přišli (Кононенко, Pro Boha)

)
Крім Христини в салоні ще була якась пані з великою валізою
Kromě Christiny byla v čekárně ještě jakási paní s velkým kufrem
(Сняданко, Frau Mueller)

)
Даремно, Вас точно на особистий не поведуть. Новенька.
„Zbytečně se bojíte, vás si určitě na osobní prohlídku nevyberou.
Nováčci.“ (Сняданко, Frau Mueller)
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Studenti se s velkou chutí pouštěli do objevování všech zákoutí překladatelské
činnosti a ve výsledku odevzdali kvalitní překlady, a prokázali tak schopnost tvo-
řivým přístupem předat čtenářům všechny roviny originálních textů. Naučili se,
že „tvořivý překlad je takový, který vychází z možností výchozího textu, a který
respektuje konkrétní komunikační funkci, resp. ilokuční strukturu vytvořeného
překladu, jakou bude text hypoteticky naplňovat v cílovém prostředí“ [, ].
Metody brainstormingu i brainwriingu se na seminářích ukázaly jako funkční
cesta k adekvátnosti přeložených textů.
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Tvořivou hrou k adekvátnímu překladu (studentské překlady pro měsíc autorského čtení )

Creativity in Literary Translation
(Studentsʼ Translations For Authorsʼ Reading Month )
Monika Ševečková
is paper deals with the problems of artistic translation, especially with the methods of
creativity while finding the suitable translation equivalent, using e. g. mental maps, lan-
guage games or creative writing.
Key words: game, creativity, strategy, translation.

Креативные подходы к художественному переводу
(переводы cтудентов для «месяца авторских чтений  г.»)
Моника Шевечкова
Данная статья описывает проблематику художественного перевода, главным обра-
зом вопросы креативности во время поиска адекватного переводческого эквива-
лента, напр. с помощью использования ментальных карт, языковых игр или твор-
ческого письма.
Ключевые слова: игра, креативность, перевод, стратегия.
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З історії вивчення прислівників.
Перегляд відзайменникових адвербій
чеської й української мов

Дослідження присвячене важливим моментам з історії вивчення прислівників як
окремої частини мови та короткого перегляду-порівняння способів адвербіалізації
відзайменникових первинних і, подекуди, вторинних прислівників української та
чеської мов.
Ключові слова: прислівники, адвербіалізація, відзайменникові прислівники, пер-
винні, вторинні.

Найдавніші спостереження за прислівником сягають давніх часів. Перші
згадки та спроби порозуміння його природи ми можемо знайти у древніх
греків, зокрема у стоїків (ІІІ століття до н. е.), котрі порівнювали прислівник
із прикметником. Вони вважали, що прислівник відноситься до дієслова
так само, як прикметник до іменника, тобто називали його прикметником
дієслова та, у своїх дискусіях про природу відмінків, вказували на його
невідмінюваність. Антипатр із Тарса відносив прислівник до частин мови
та називав його серединою [, с. –].

Дані твердження були одним із перших поштовхів для подальшого
вивчення цієї частини мови, оскільки про розряди, функції та можливості
прислівників ще не йшлося.

Згодом, у ІІ столітті до н. е., мислитель Діонісій Фракієць просунувся
у цьому питанні значно далі, охарактеризувавши деякі прислівники за
їхніми функціями та виділивши прості прислівники (давно) і складні (дав-
ним-давно). Функції він розподілив наступним чином: ) ті, що вказують на
час — тепер, тоді, потім; ) середину — чудово, мудро; ) якість — кулаком,
ногою, натовпом; ) кількість — часто, іноді; ) число — двічі,тричі; ) місце —
вгору, вниз, причому цю підгрупу він розділив на три підвиди: на місці, на
місце, з місця — дома, до дому, з дому; ) бажання — якщо би, тільки би; )
ремствування — ах, ох, на жаль; ) заперечення — ні, зовсім ні; ) згода —
так, цілком; ) заборона — ні, в жодному випадку; ) порівняння — як, поді-
бно; і т. д. усього  найменувань. Необхідно зазначити, що автор звернув
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увагу й на те, що пізніше називатимуть адвербіалізацією, зокрема він висло-
вив думку, що прислівники бувають власного походження (вчора) та ті, що
походять з інших частин мови (вчений — вчено) [, с. –].

Довгий час прислівник визначали саме з точки зору прив’язаності до
дієслова та невідмінюваності, що є цілком вірно, але, як відомо, ці вла-
стивості не є унікальними явищами, які властиві лише цій частині мови.
Натомість семантико-синтаксичним властивостям не приділялось потрі-
бної уваги.

Відома праця «Книга философская о осми частєхъ слова» висвітлює при-
слівник досить обмежено. У цій книзі автор тримається принципу восьми
частин мови, а серед виділених прислівників трапляються дієслова, дієпри-
слівники та дієприкметники. Ймовірний автор цієї праці Іоан Болгарський
утворив власну граматичну термінологію за зразком грецької, тут уперше
зустрічається поняття нарєчіє [, с. –]. У ранніх слов’янських грамати-
чних працях (граматики Л. Зизанія та М. Смотрицького) також не знахо-
димо нових визначень щодо прислівників, лише загальні класичні відомо-
сті [, с. –]. Варто зазначити, що автори того часу були залежні від кла-
сичних греко-латинських прикладів опису граматик, у схематичні рамки
яких намагались втиснути слов’янські зразки [, с. ].

Подальші дослідження прислівника в семантичному напрямку прине-
сли певні плоди, зокрема М. В. Ломоносов у своїх роботах виділив прислів-
ники місця, часу, кількості, якості, порядку, уподібнення. Його характери-
стика містила в собі думку, що прислівник слугує для зображення обста-
вин. Під синтаксичним кутом бачення досліджував прислівник Ф. І. Бусла-
єв, розглядаючи його функціонування в реченні в якості обставини. Ціка-
вим є його твердження, що оскільки прислівник виражає відношення та
виступає в якості обставини, котра може бути виражена в реченні навіть
кількома словами, то прислівник не є частиною мови. Важливими та одно-
часно цікавими були міркування щодо класифікації прислівника О. О. По-
тебні, котрий стверджував, що прислівник є повнозначною частиною мови,
що виражає ознаку ознаки, так само як виражає обставина. Загалом, при-
слівник здатен виражати ознаки (якість, спосіб) так само як і обставини
(мета, час, причина), тому твердження, що прислівник функціонує лише
як обставина є невірним. [, с. –]. Однакові з О. О. Потебнею міркування
мав і О. О. Шахматов, котрий надавав прислівникам ознаки якісних, видо-
вих, кількісних відношень і також ототожнював їх із обставиною. У праці
І. Могильницького «Грамматыка языка славеноруского» приділено незна-
чну увагу прислівнику, у ній автор виділяє п’ять груп: часу, місця, способу,
числівникові, питальні. Група прислівників часу розділена на час мину-
лий (вже, давно), теперішній (нинє, заразъ), майбутній (завтра), неповний
(докижъ, коли) і час безперервний (все, николи); прислівники місця поділяю-
ться за такими питаннями: де, відки, поки, як далеко; а прислівники способу
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діляться за категоріями: мовлення, учинку, руху, порівняння, заперечення,
сумніву, вказівки, змушення тощо; числівникові — це прислівники утво-
рені з числівників [, с. –].

Термін прислівник остаточно закріпився в граматиках української мови
вже в першій половині ХХ століття. Перші українські граматики вживали
термін нарєчіє аж до середини ХІХ століття, подальший період характе-
ризувався термінологічною неясністю, зокрема прислівник називали при-
слівком, прилогом, приглаголлям, наріччям, прислівцем, присловом, причасів-
ником, присловником і навіть прийменником [, с. ].

У ХХ столітті серед продуктивних робіт, що були присвячені україн-
ському та чеському прислівнику, слід зазначити книги І. К. Чаплі «Прислів-
ники в українській мові» та Зденки Русінової (Zdenka Rusínová) «Tvoření
staročeských adverbií».

Так, зокрема, І. К. Чапля стверджує, що універсальність прислівників
завдяки такій властивості як прилягання (мається на увазі зв’язок слів
у реченні за допомогою, перш за все, лексикального зв’язку, а не морфологі-
чного) схиляється до способів зв’язування слів у індоєвропейській прамові,
тобто скоріше за змістом речення чи фрази [, с. ].

Слова, що відігравали роль означення чи додатка не відмінювались і не
були морфологічно залежними від імен або дієслів, які вони доповнювали.
Саме з таких одиниць пізніше могли виникати первинні займенникові
прислівники. Сформувались вони ще за часів так званої праслов’янської
мовної єдності за допомогою основ займенників і різного походження афі-
ксів, тому зберігають у собі архаїчні прономінативні корені та суфікси, що
були продуктивними при словотворенні в ті часи, наприклад: ди, де, ді.

На початках народження окремих слов’янських мов способи адвербіалі-
зації були досить схожі, відрізнявся скоріш їхній подальший розвиток, що
був обумовлений особливостями конкретного діалекту, чи мови загалом.

Корінних основ для виникнення первинних відзайменникових прислів-
ників не було дуже багато, натомість потреби мови створювали умови для
їх розвитку, так, наприклад, велику роль відіграло аналогічне творення.
При порівнянні деяких чеських і українських прикладів бачимо, що анало-
гія є суттєвим фактором: tudy, kudy —туди, куди; kde, všude — де, всюди. Існує
думка, що на вибір потрібних адвербіалізуючих суфіксів суттєво впливав
фактор невідмінюваності адвербій, тобто афікс мав бути таким, щоб слово
ставало максимально подібним на прислівник [, с. ]. Інакшими словами
це також можна вважати прикладом деривації за аналогією, завдяки якій
афікс утворює із займенника чи його основи прислівник.

Вартий уваги приклад, коли префікс має здатність впливати на вибір
прислівникового закінчення, що нагадує закінчення в умовах відмінюва-
ного слова, наприклад у чеських прислівниках odkud, dotud немає кінце-
вого -y, яке є у початкових варіантах: kudy, tudy. Завдяки цьому ці форми
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виглядають, як множина родового відмінку [, с. ]. Цікаво, що подібні
за творенням українські прислівники не втрачали своє кінцеве -и: куди,
туди — відкуди (діал.), відтуди (діал.), нікуди. У сучасній українській мові
на місці чеського odkud вживається прислівник звідки, утворений від при-
йменника від і займенникової основи -к-, що є у слові кий, а форма на -ки
створена, вочевидь, також за аналогією до слів доки, поки [, с. ].

Загалом, основа *kъ, або її варіації, була особливо продуктивною при тво-
ренні прислівників і займенників. Велику роль відігравали також основи k-,
t-, j- [, с. –].

Основа k- слугувала творенню таких прислівників, як *kъdě, *kǫdy, *kamo,
*kolě/koli/kolь, які, у свою чергу, розширювались та, завдяки афіксації, пере-
ходили в нові прислівники.

Чеське kde відповідає українському де, яке свій корінь втратило та приєд-
наний суфікс став окремим прислівником і займенником. Такі адвербії, як
kde і kdy могли розширюватись, у чеській мові, за допомогою часток -ž, -že,
-ž-to та префіксів ni-, ně-: nikdy, někdyž [, с. ]. Дещо подібне творення відбу-
валось і в українській мові — прислівники де, коли та ін., могли розширюва-
тись за участю префікса ні-: ніде, ніколи, а також додаванням підсилюючої
частки же: де ж, коли ж, куди ж, яка, за правилами сучасного українського
правопису, не приєднується до прислівника, як чеська. Префікс ně-, в укра-
їнській мові, втратив продуктивність і замість нього вкоренилась зворотня
частка -сь: кудись — někam, десь — někde, колись — někdy.

Вищезгаданий афікс присутній і в чеській формі kdys, kdysi, котра має
значення невизначеності й може бути, при необхідних умовах у реченні,
еквівалентом прислівника někdy. Інше старе чеське слово gda, також мало
подібні форми: gdas, kdaž, kdasi, kdažto, někda, nenikda, nikda, nikoda [, с. ].

Як і українська мова, чеська знала прислівник koli з його початковим
значенням коли. Він належав також до вищезгаданих коренів-основ *kъ-.
Сучасна чеська мова (далі СЧМ) використовує прислівник nikoli, що є похі-
дним від koli й має подібне лексичне значення. У СЧМ цей прислівник все
ж не є аналогом українського ніколи, й означає повне заперечення чогось:
nikoli — зовсім ні, у жодному випадку, ніколи [, с. –]. В українській мові
цей прислівник використав свій потенціал і утворив, за допомогою афіксів,
нові прислівники: інколи, деколи, відколи.

Похідні від koli займенникові прислівники присутні в обох мовах,
наприклад: скільки — kolik, декілька (разів) — několikrát.

Іншим важливим базовим словотвірним компонентом для адвербіалі-
зації була основа *tъ. Принципових відмінностей від дериваційних можли-
востей основи *kъ у неї не було, а тому свою дериваційну потенцію вона
реалізовувала подібно, а часто й аналогічно: kdy — tъdy, kak(o) — tak(o/e),
kudy — tudy, kolil(o) — tolil(o); українські: як — так, куди — туди, скільки —
стільки.





З історії вивчення прислівників. Перегляд відзайменникових адвербій чеської й…

Відзайменникові первинні та вторинні прислівники складають один із
найстаріших шарів лексики як української, так і чеської мови, вони також
були основою для утворення нових адвербій зі значенням місця чи часу.
Аналіз адвербіалізаційних процесів старих основ допомагає нам краще
зрозуміти принципи деривації, аналогії та роль багатьох інших факторів
при виборі афіксів. Поглиблене вивчення вищезазначених граматичних
явищ і історії становлення прислівника, як окремої частини мови і до сього-
дні лишається актуальним для мовознавства, дозволяючи, зокрема, краще
осмислити спільність дериваційних процесів у споріднених мовах.
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From the History of the Study of Adverbs. An Overview of Adverbs Evolved
from Pronouns in the Cze and Ukrainian Languages
Ihor Shysterov
e present study deals with key moments in the history of the study of adverbs as an
independent part of speech. It contains a brief comparative overview of the process of
adverbialisation of primary, as well as some secondary, Ukrainian and Czech adverbs that
have evolved from pronouns.
Key words: adverb, adverbialization, adverbs evolved from pronouns.

Из истории изучения наречий. Краткий обзор местоимённых наречий
чешского и украинского языков
Игорь Шистеров
Исследование касается важных моментов в истории изучения наречий как отдель-
ной части речи и короткого обзора-сравнения способов адвербиализации место-
имённых первичных и, частично, вторичных наречий украинского и чешского язы-
ков.
Ключевые слова: наречие, адвербиализация, местоимённые наречия, первичные,
вторичные.
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Рефлексивні модальні квазіпасиви
в польській та українській мовах

У статті охарактеризовано статус зворотних дієслів у мовознавстві. Розглянуто
семантичні особливості об’єктних модальних квазіпасивів у польській і українській
мовах. Виділено два класи модальних квазіпасивів: потенційні пасиви та перфектні
пасиви. Проаналізовано їхнє уживання в сучасних польських і українських худо-
жніх текстах.
Ключові слова: рефлексивні дієслова, модальні квазіпасиви, суб’єкт, об’єкт, зворо-
тний показник.

Зворотність як семантико-синтаксична категорія відображена в поєднанні
дієслів зі зворотним формантом (рефлексивним займенником się у поль-
ській мові та постфіксом -ся/-сь в українській мові) і складає характерну
властивість дієслова. Конструкції з рефлексивним (зворотним) значенням
характеризуються особливим типом однореферентності, а саме повним або
частковим збігом об’єкта дії (чи іншого актанта) із суб’єктом [, с. ].
Зворотні (рефлексивні) дієслова зі словотворчим постфіксом -ся (голитися,
колотися, веселитися) у «Теоретичній морфології української мови» розгля-
нуто поза категорією стану, котру оцінюють як один із різновидів морфоло-
го-словотвірних категорій дієслівних родів, що «ґрунтуються на семанти-
чній опозиції цілісність/нецілісність дій, станів, процесів» [, с. ].

У польській мовознавчій традиції зворотність характеризується як «дія,
яка впливає на її виконавця» [, с. ]; «суб’єкт сам виконує дію або сам підда-
ється стану, вираженому в дієслові, і одночасно отримує наслідки цієї дії чи
стану» [, с. ]; «виконавець дії є одночасно й отримувачем наслідків цієї
дії» [, с. ]; у формальній граматиці йдеться про «тотожність підмета
і додатка» [, с. ]. T. Lehr-Spławiński, R. Kubiński стверджують існування
тільки двох станів — активного й пасивного, а зворотну форму визначають
як «поєднання дієслова з самостійним елементом, яким є зворотний займен-
ник у різних відмінках» [, с. ]. Подібного погляду дотримується F. Miklo-
sich [, с. ].
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Рефлексиви — це дієслова з постфіксом -ся/-сь в українській мові й рефле-
ксивним займенником się у польській мові. Рефлексивниий формант (пока-
зник) по-різному висвітлюють у граматиках і спеціальних дослідженнях.
Український постфікс -ся утворився з колишнього займенникового дода-
тка, який у західноукраїнських говірках ще й нині уживають окремо від діє-
слова: Він ся миє (пор. традиційне: Як ся маєш?). У літературній мові цей еле-
мент остаточно злився з дієсловом і функціонально корелює з суфіксами,
проте формально його вирізняє те, що він приєднується не до основи, як
інші суфікси, а до флексій [, с. ; с. ]. Займенник się є скороченою, гасло-
вою формою, енклітичним варіантом родового (знахідного) відмінка або
морфемою, функціональним виразом, проте диференціація його функцій
не завжди послідовна [, с. ]. Він уживається при дієсловах і віддієслів-
них іменниках, має вільну позицію в реченні, проте не вживається на поча-
тку, його уникають у кінці речення та в поєднанні з прийменниками [,
с. –]. Ця лексема позбавлена називного відмінка, що пояснюється
його функцією поєднувати назви суб’єкта з іншими компонентами рече-
ння, маркованими за допомогою форми się, тому цей займенник не може
виступати в позиції суб’єкта.

Мета статті: описати та зіставити рефлексивні декаузативи польської
та української мов. Завдання: визначити статус рефлексивних конструкцій
у сучасному мовознавстві; дослідити специфічні семантичні ознаки рефле-
ксивних декаузативів у польській та українській мовах; проаналізувати
їхнє вживання в сучасних художніх текстах.

Зворотні дієслова виражають специфічні семантико-синтаксичні вла-
стивості. Відносити їх безпосередньо до зворотного стану можна лише
умовно, оскільки вони виконують різні семантичні значення, які зворо-
тний стан не охоплює. Існує чимало формальних, синтаксичних і семан-
тичних класифікацій рефлексивних дієслів: Е. Янко-Триницької [], Э. Ге-
нюшене, В. Недялкова [, с. –], Ю. Князева [], K. Wilczewskiej [], які
навряд чи можна вважати вичерпними. Зіставно-типологічні дослідження
категорії зворотності здійснені з опертям на польську й російську, поль-
ську й чеську, польську й англійську мови, проте в цьому аспекті на ґрунті
польської та української мов вона не вивчалась, чим і зумовлена актуаль-
ність проблеми. З урахуванням семантико-синтаксичного підходу виділя-
ємо: суб’єктні, об’єктні та безособові рефлексиви, які, у свою чергу, поділя-
ються на семантичні групи та класи.

Об’єктні модальні квазіпасиви містять у своєму значенні модальні
компоненти, на вживання яких позначається вид дієслова. За синтакси-
чними властивостями ця група рефлексивів близька до пасивних, тому має
назву квазіпасивних, вона характерна для вузького кола дієслів. Квазіпа-
сиви, на відміну від декаузативів, не втрачають своє каузативне значення,
яке виражається модальними кваліфікаторами [, с. ]. Для визначення
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квазіпасивного значення можна використати правило трансформації: wi-
no nalewa się — wino mozna nalać, wiersz pisze się — wiersz da się pisać // мор-
ква нарізається — моркву можна нарізати; проковтнулось — було випадково
проковтнуте.Особливістю модальних квазіпасивів є обов’язкова наявність
модальних та інших компонентів, які виражають різні значення, на основі
яких можна виділити два основних класи модальних квазіпасивів: потен-
ційні пасиви й перфектні пасиви.

Потенційні пасиви набувають модально-потенційного значення
можливості здійснення дії чи здатності об’єкта піддаватися цій дії, що
передбачає наявність у об’єкта внутрішніх ознак, які сприяють чи перешко-
джають протіканню дії. К. Вільчевська дієслова, що описують потенційну
рису предмета, яка за певних умов може відобразитися, називає czasowniki
charakteryzujące [, с. ]. Для дієслів цього підтипу характерна наявність
(інколи імпліцитна) у теперішньому неактуальному часі модальних
кваліфікаторів-прислівників зі значеннями «добре», «легко», «швидко»,
«приємно» і т. д.: Studia stały się całym moim życiem (J. L.Wiśniewski) // Вона
лише принесла радість, і не бурхливу, а якусь тиху, радість і відчуття
спокою, саме спокою серед людей, коли хочеться з ними говорити, хочеться
разом мовчати (Ю.Мушкетик); — От… — сказав майстер, поклавши вʼязки
на землю і втираючи пілоткою мокре чоло. — Перша ваша продукція. І —
першого сорту! Лопати ваші не гнуться й не ламаються! Отже… (Г. Тю-
тюнник). // Uciekali przed podnoszącą się wodą, nie tracąc z nią jednak kontaktu,
uchodząc na tyle tylko, na ile to było konieczne, żeby natychmiast wracać, kiedy
rozlewiska zaczną się kurczyć (R. Kapuściński).

До класу потенційних пасивів належать дієслова, які мають абстракцій-
ний характер, що виражається за допомогою мисленнєвого аналізу, виснов-
ків. Зараховуємо до цього класу дієслова зі значеннями суспільних явищ,
життєвих ситуацій, міжнародних відносин, понять, що пов’язані з люд-
ською діяльністю, зазвичай збірною, ніж одиничною: tendencja rozwinęła się,
postawa rozpowszechniła się, atmosfera rozładowała się, losy odmieniły się, plan wy-
pełnił się, przygoda skończy się, wypadki mnożyły się, nauka wyodrębnia się, twór-
czość kształtuje się // теорія розвинулася, гіпотеза підтвердилася, спростува-
лася, питання піднялося, дискусія розвинулася, творчість розвивається, план
здійснився, виокремлюється наука. Проаналізуємо речення Pergamin potaniał,
technika rysunku ogromnie się rozwinęła, ale mimo to trudno odtworzyć dzieje
budowy na podstawie tych materiałow (Z. Herbert), в якому виділений декауза-
тив виражає дію, яка стосується абстрактного поняття зі значенням суспіль-
ного явища // Солдат на блок-посту відкрив вогонь по мікроавтобусу, що
не зупинився на його вимогу. Стріляв, пишуть, з метою самооборони, але —
на влучення. Далі події розвивалися стрімко. Глобалізація так глобалізація
(Л. Костенко) — виділений декаузатив розвивалися вжитий з абстракцій-
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ним іменником події на позначення суспільного явища й пов’язаний із
людською діяльністю.

Потенційні пасиви з абстракційним значенням характерні передусім
для наукової літератури, тому що описують загальнонаукові процеси та
явища: charakteryzować się, dziedziczyć się, kojarzyć się, liczyć się, nazywać się
(o terminach), odnosić się, ogniskować się, potwierdzać się, przedstawiać się, spro-
wadzać się, stosować się, streszczać się // асоціюватися, рахуватися, обмежува-
тися, уподібнюватися, ототожнюватися, характеризуватися, відмінятися,
відноситися, підтверджуватися, представлятися, стосуватися. Проаналізу-
ємо: Słowo to, kojarzące się zwykle z gipsowymi girlandami, kolumienkami i ka-
miennymi bąbelkami, mało ma wspolnego z sieneńską architekturą cywilną (Z. Her-
bert) — виділений рефлексив позначає мислиннєвий процес, виконаний
над абстрактним об’єктом. У наступному реченні Skończyła się już melodia
„Nad pięknym, modrym Dunajem”. Następny walc nazywał się „Życie artystów”
(S.Mrożek) описується процес, пов’язаний із найменуванням понять, тер-
мінів. // Напевне, коли людину покидає бажання жити, вона стає дальтоні-
ком. І всі навколишні речі уподібнюються до каміння. Відтінки всіх кольо-
рів стають кольором каменя (С. Процюк); — Бодай нечистi їх на тому свiтi
в смолi варили, — когось кляне дiдусь. А я знаю, що це стосується iмперiалiстiв
i мiлiтаристiв, тiльки не знаю, яка мiж ними рiзниця (О. Коломієць) — виді-
лені дієслова уподібнюються і стосується описують загальнонаукові про-
цеси.

Потенційні пасиви охоплюють дієслова, котрі позначають мовні явища,
що можуть виникати як під впливом людської діяльності, так і самостійно.
Для кожної мови характерні мовні процеси, що можуть виникати за певних
умов: implikować się, deklinować się, leksykalizować się, palatalizować się, konso-
nantyzować się, odmienić się, dyongizować się, rymować się, petryfikować się, //
відмінятися, акцентуватися, лабіалізуватися, палаталізуватися, адвербіа-
лізуватися, наголошуватися, артикулюватися, субстантивуватися. У про-
аналізованих реченнях Każdy, kto uczęszczał do szkoły podstawowej, rozpozna,
że jest to wzór deklinacji rzeczownika — rzeczownik odmienia się według tych py-
tań (S.Mrożek) //Палаталізуватисяможе будь-який приголосний за винятком
середньоязичного або палатального (Словник лінгвістичних термінів) опису-
ються лінгвістичні явища: перший виділений рефлексив odmienia się вира-
жає процес, який є характерною рисою для деяких мов; другий — палаталі-
зуватися позначає дію, що характерна певним групам звуків, як випливає
з контексту.

Серед потенційних пасивів виділяємо дієслова, котрі виражають фізи-
чну здатність предметів змінювати свій вигляд під впливом зовнішніх
факторів: довготривалий вплив якоїсь причини, механічна природа чи
схильність до деформації. Ці характерні фізичні властивості можуть прояв-
лятися за допомогою експерименту чи певного досвіду: kołtunić się, filcować
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się, kosmacić się, mechacić się, odbarwiać się, kruszyć się, łuszczyć się, obsypać się,
drać się, rwać się, przecierać się // кошлатитися, торочитися, драпіруватися,
приживлятися, куйовдитися, обсипатися, мнутися, лущитися, дертися, рва-
тися, протиратися, кришитися. У реченні …ogarnęła ją niezapomniana przy-
jemność, jaką budzi pięknie urządzone wnętrze. Na tapczanie kosmaciła się niedź-
wiedzia skóra (J. Krzysztoń) виділений рефлексив kosmaciła się позначає фізи-
чний процес, якому об’єкт niedźwiedzia skóra (шерсть) має здатність підда-
ватися під впливом зовнішніх чинників: часу, дії людини. // …на задньому
сидінні, могутніший скіфа, возсідає Шура, завзятий картяр, іподромник, зна-
вець завулків і нічніжних хавір на добрій половині совдепії; на колінах в нього
куйовдиться пачка «Спортлото» і улюблене слівце «мразь» переплітається
з шансами виграти… (Є. Пашковський) — деякі предмети, такі як папір, тка-
нина під впливом людської діяльності чи зовнішніх факторів мають зда-
тність піддаватися деформації.

Зворотне декаузативне дієслово може виражати схильність до фізи-
чних чи механічних змін під впливом іншого фізичного явища (відомого
чи невідомого), що може призвести до руйнації чи знищення об’єкта: okula-
ry się stkłuką, firanki się brudzą, pościl się wietrzyła, coś się zepsuło, coś się odłama-
ło, kieliszek się wylewał // щось зігнулося, відломилося, зламалося, потовклося,
виливається. Проаналізуємо речення Powstał gwałt, zaczęli naciskać, w końcu
już bardzo zdenerwowany wyrzucił z siebie, że zrobił co mógł i więcej nie może —
że „odwaga mu się wykończyła” — „odwaga mu się w strach przemieniła” — że „daj-
cie mi spokój coś mi się zepsuło, we mnie trwoga poczęła się, sam nie wie: jak…”
(W. Gombrowicz) // Ось це вже неправда: не продала його, а обмiняла. — Що
ж це за обмiн? — Я йому вiддала кулемета, а вiн менi кочергу, бо моя саме
переломилась (М. Стельмах), в яких виділені дієслова мають декаузативну
інтерпретацію та позначають фізичний процес, наслідком якого є зміна зов-
нішнього вигляду об’єкта, його руйнація.

Потенційні пасиви охоплюють дієслова зі значенням «візуальний хара-
ктер», що відображається за допомогою спостереження й може бути резуль-
татом попередньої людської діяльності. buzować się, ćmić się, czernićsię, czer-
wienić się, dwoić się, odbłyskać się, rozświetlać się, złocić się // туманитися, тіни-
тися, троїтися, убілитися, увижатися, червонітися, золотитися. Проаналі-
зуємо приклади з художньої літератури, яка багата на лексику візуального
характеру:

Za oknami bór pachnie żywicą,
pszczoły z pasiek się złocą
w abecadłach dzieci oczy mrużą (J. Twardowski) — виділений рефлексив

позначає дію, яка виражається за допомогою спостереження та пов’язана
з проявами кольорів. // У наступному реченні: А пісок тільки спалено вився,
Шепотів, шурхотів, В стежку шлейфом світився, А ми німо дивилися — От
проява непевна яка! Може, мати ішла в саркофаг До Валерія Ходемчука?
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(І. Драч) перше виділене дієслово вився виражає дію, яка не може виконува-
тися об’єктом самостійно, а є характерною рисою, що проявляється за допо-
могою візуальних змін; друге — світився, передає значення «зміни кольору,
яскравості» об’єкта.

Серед потенціально пасивних об’єктних рефлексивів виділяємо діє-
слова недоконаного виду, які виражають різного роду правила, інструкції,
рекомендації, т. зв. інструктивні рефлексиви: Зварена морква не нарізає-
ться, а тільки розлазиться (Д. Цвек) — морква має здатність за певних умов
піддаватися процесу нарізання, що здійснюється безпосередньо за участі
людини чи механізму; Основою для них є булка, білий або чорний хліб, купле-
ний напередодні, бо свіжий хліб кришиться (Д. Цвек) — виділений рефлексив
кришиться означає дію, яка є характерною особливістю об’єкта, що може
проявлятися за певних умов (свіжий) // Wino nalewa się do kieliszka powoli
i ostrożnie, nie zaś wartkim strumieniem (Przepisy internetowe) — дія, виражена
рефлексивом nalewa się, передає здатність речовини до текучості, що про-
являється під дією певних факторів; W sobotę jadę z Tulcią na imieniny M.
W tej chwili wędzi się szynka i schab — dar imieninowy (A. Kowalska) — проду-
кти можуть коптитися під впливом вогню та діяльності людини.

Для перфектних пасивів — дієслів доконаного виду характерна поява
додаткового модального значення неочікуваності, небажаності, успіху,
випадковості, неповного контролю над ситуацією. Лексичне значення
основи дієслова й семантика референта підмета в рефлексивних констру-
кціях імплікує участь особи-суб’єкта (конкретний визначений чи невідо-
мий суб’єкт), тобто дія здійснилася не сама по собі, а за безпосередньою
участю людини: Książka napisała się sama — „jakby za pośrednictwem mego
fizycznego ciała. Nie mam na to wielkiego wpływu. Nachodzą mnie okresy, w któ-
rych, zwyczajnie, pisać muszę, chcąc rozładować napięcie wewnętrzne i odzyskać
spokój” (M. Szczygiel) — виділений рефлексив позначає випадкову дію, яка
успішно була виконана імпліцитним суб’єктом. Перфектні пасиви за своєю
семантикою позначають дію, яка здійснилася не сама по собі, а за безпо-
середньої участі людини, тому в реченні має бути імплікований суб’єкт,
виражений іменами зі значенням особи. Ставати брудним, нечистим. Учи-
телька… показала, як краще загорнути кожний підручник у папір, щоб не
бруднилася палітурка (О. Донченко) — виділеному рефлексиву характерне
модальне значення випадковості.

Особливістю модальних квазіпасивів у польській мові є можливість
включення до їх складу каузативного дієслова dać при збереженні модаль-
ного перфектно-пасивного значення, що й фіксують словники: «stać się
(być) możliwym; można» []. Więźniowie Oświęcimia zarejestrowani formalnie
w obozowej ewidencji stanowią tylko część jego ofiar. Jaką część — tego nie da się
dokładnie ustalić (A. Pawełczyńska); Było oczywiste, iż dłuższy jej pobyt w Warsza-
wie nie da się ukryć (W. Gombrowicz).
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Отже, модальні квазіпасиви за своїм значенням близькі до пасивів,
проте їм характерні модальні кваліфікатори. Виділяємо потенційні пасиви
й перфектні пасиви, що виражають абстракційний, інструктивний чи візу-
альний характер.
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Reflexive Modalasi-Passive in Polish and Ukrainian Languages
Nataliia Shcherbii
e article deals with different approaches to identify the notions of “reflexive verb” in
linguistics. e paper is devoted to the semantic aspect of modal quasi-passive reflexive
verbs in Polish and Ukrainian languages. Identified two semantic types of modal quasi-

-passive reflexive verbs, such as implied passive verb and perfect passive verb. e results
of this comparison with examples from the modern Polish and Ukrainian literature are
presented in the article.
Key words: reflexive verbs, modal quasi-passive verbs, subject, object, pronoun.

Рефлексивные модальные квазипассивы в польском и украинском языках
Наталия Щербий
В статье охарактеризован статус возвратных глаголов в языкознании. Рассмот-
рены семантические особенности объектных модальных квазипассивов в польском
и украинском языках. Выделены два класса модальных квазипассивов: потенциаль-
ные пассивы и перфектные пассивы. Проанализировано употребление объектных
модальных квазипассивов в современных польских и украинских художественных
текстах.
Ключевые слова: рефлексивные глаголы, модальные квазипасивы, субъект, объект,
обратный.
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Лінгвокультурні конотації опозиції
старість–молодість
(на матеріалі українських фразем і паремій)

У статті розкрито конотативні семи антонімічної пари старість–молодість, зафіксо-
вані у внутрішній формі українських фразем і паремій, з’ясовано способи і засоби
вербального втілення зазначеної поняттєвої опозиції.
Ключові слова: сема, семантика, конотація, внутрішня форма, фразема, паремія.

В умовах глобалізації та пов’язаної з нею крос-культурної комунікації
щораз більшої актуальності набуває вивчення мови як психосоціального
феномену. Засадничим у цих студіях і надалі залишається твердження
В. фон Гумбольдта про те, що «різні мови — це зовсім не різні позначення
однієї й тієї самої речі, а різні бачення її» [, с. ]. На підставі етимоло-
гічних розвідок останніх десятиліть сучасні лінгвісти-теоретики доходять
висновку, що семи є найменшими змістовими одиницями і що «комбіна-
торика сем видозмінює семантику мовних одиниць, слугуючи, основою
будь-яких семантичних змін у мовах» [, с. , ]. Лінгводидакти-практи-
ки, своєю чергою, наголошують: «формування комунікативної компетенції
передбачає не вузько лінгвістичний підхід до слова, а ширший — енцикло-
педичний, культурологічний, країнознавчий» [, с. ] Тож одним із пер-
шорядних завдань лексикологів тепер є, на нашу думку, виявити макси-
мально повно семантичні спектри (з конотативними семами включно)
лексичних одиниць національних мов. А працюючи в такому напрямку,
слід керуватися заувагою В. Гака: «розвиток значення слова чи його кореня
може виявлятися у мові трояко: ) у нових значеннях самого слова; ) в утво-
ренні похідних слів; ) у формуванні фразеологічних одиниць, до яких
входить це слово [підкреслення наше — Д. Я.-Ч.]» [, с. ].

Виходячи із засади, що фраземи, прислів’я і приказки — це та сфера
мовної діяльності, «де, з одного боку, в мовних фактах яскраво відбива-
ються етнопсихологічні особливості соціуму, а з другого, — чітко просте-
жується вплив мови на формування його менталітету» [, с. ], за мету
пропонованої розвідки ми ставимо визначити лінгвокультурні конотації



Дарія Якимович-Чапран

антонімів старість–молодість через відтворення внутрішньої форми укра-
їнських стійких висловів з відповідними компонентами. Поняття «внутрі-
шня форма» розуміємо за О. Потебнею як образну основу і спосіб, яким ця
основа виражається [, с. ]. Як зауважив Л. Авксентьєв, підґрунтя семан-
тики фразеологізмів — це «етимологічний елемент змісту, який є не що
інше, як залишкове уявлення про будь-який факт, явище, подію» [, с. ].
Отже, компонетний аналіз фразеологічного матеріалу дасть змогу встано-
вити, які саме елементи народної системи уявлень про два основні пері-
оди життя людей (як і інших живих істот) закріпилися у фраземах (часто
через фазу паремії), а значить, відіграли певну роль у формуванні націо-
нального світогляду. На нашу думку, викладені нижче спостереження ста-
новитимуть інтерес і для самих носіїв української мови, і для лінгводи-
дактів-практиків, особливо для тих, що працюють з іноземцями, оскільки
такі слова, як старість, молодість, старий, молодий, належать до часто вжи-
ваної лексики, яка має вагому національно специфічну валоративну скла-
дову у значеннях.

У доборі матеріалу ми керувалися прийнятим у європейській пареміоло-
гії тезаурусним принципом, що полягає у виокремленні ключового семан-
тичного компонента [, с. ]. Саме тому наведені нижче фраземи та паре-
мії містять, окрім лексем старість, молодість, старий, молодий, такі їхні
синоніми (у т. ч. й контекстуальні), як дід, мале, сивина, ружа та ін., а також
деривати: зостарітися, молодець тощо.

Порівняння кількісного складу дібраного матеріалу на позначення ста-
рості та молодості засвідчує, що поняття «старість» було для української
спільноти актуальніше, ніж поняття «молодість» — фразем і паремій,
у яких висвітлюється перше поняття, є , натомість стійких висловів про
молодість — , та й то частина з них побудована у форматі антитези, де
протиставляються ті чи інші риси, характерні для молодих і старих людей
(про нюанси семантики таких конструкцій див. далі).

Традиційно лексична семантика прикметника старий та похідного від
нього іменника-абстракта старість зводиться до кількох значень, основ-
ними з яких є:

— старий ) «який прожив багато років, який досяг старості; протиле-
жне молодий»; // у знач. присуд. «не підходити для чого-небудь, не відпо-
відати певним вимогам через старість»; ) «який існує довгий час, давно
створений; протилежне новий»; ) «який довго був у вжитку, став ветхим,
іноді навіть непридатним для користування» [, т. , с. –];

— старість ) «період життя, що настає після зрілості і характеризує-
ться поступовим послабленням діяльності організму; похилий вік кого-не-
будь; протилежне молодість»; ) «довгочасне тривале існування чого-не-
будь (про предмети)» [, т. , с. –].
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Лише невелика частина семем має негативний відтінок. Натомість
у решті значень ключовим є поняття часової віддаленості моменту появи
на світ кого- чи чого-небудь. Етимологія прикметника старий (< іє. *stā-ro-,
похідне від *stā- „стати, стояти“ [, т. , с. ] також засвідчує статусність,
значущість позначуваного ним поняття.

Мікроконтексти українських фразем і паремій відображають сприйня-
ття поняття «старість» через призму характерних для людей відповідного
віку зовнішніх і психологічно-поведінкових особливостей. Серед зовні-
шніх характеристик старих людей виокремлюються такі конотативні семи:

а) сивина ( од.): Сива, як вівця, а не йди за вдівця [, с. ]; І не міро-
шникує, а голова борошном припала [, с. ]. Прикметно, що в деяких
пареміях сиве волосся позначається евфемістично, що знов свідчить про
шанобливе ставлення до старості;

б) горбатість ( од.): Старость не прийде з добром: коли не з кашлем,
то з горбом [, с. ];

в) кульгавість ( од.): Старий, а храмає [, с. ];
г) некрасиве, зморщене обличчя ( од.): старе луб’я «людина похилого

віку» [, т. , с. ]; Господи благослови стару бабу на постоли, а молоду
на кожанці [, с. ];

д) відсутність зубів ( од.): Така стара, що зуби вже поприїдала [,
с. ];

е) загальна непривабливість, неохайний вигляд ( од.): Який він гар-
ненький, як у Петрівку яглиця [, с. ]; На свіжий цвіток і бджола сідає,
а зів’ялий обминає [, с. ];Старий чоловік — то так, як подертий чобіт
[, с. ];

З-поміж психолого-поведінкових характеристик старих людей у внутрі-
шній формі українських фразем і паремій відображено такі:

а) мудрість ( од): Старе скаже на глум, а ти бери на ум [, с. ];
Чому чорт мудрий? Бо старий [, с. ];

б) досвідченість, обізнаність, у тому числі вміння передавати досвід
молодим ( од.): Старий говорить-городить, та на правду виходить [,
с. ]; cтарий (стріляний) горобець [, т. , с. –]; Старий кінь боро-
зни не псує, та й глибоко не оре [, с. ];

в) статечність, надійність, шановане становище ( од.): Старики з пра-
вої руки [, с. ]; Не личить молодому розпитувати старого, а господа-
реві гостя [, с. ]; заспокоїти старість [, т. , с. ]. Звертаємо увагу
й на ті паремії, де звучить осуд старих людей, які не поводяться відповідно
до означеного статусу: Багатому красти, а старому брехати [, с. ].
Конотація „шанований“ мотивує деривати старший «особа, що очолює яку-

-небудь групу людей, колектив або верховодить ким-небудь», старійшина,
старшина, староста, старувати тощо;
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г) піклування про добробут сім’ї ( од.): Як є старе в хаті, то б убив,
а як нема, то б купив [, с. ]; Поки жива бабуся, я нікого не боюся [,
с. ];

ґ) відповідальність за поведінку молоді ( од.):Баба винувата, що дівка
черевата [, с. ];

д) фізична недосконалість, немічність (у т. ч. неплідність), непотрі-
бність для оточення через нездатність якісно виконувати будь-яку роботу
( од.): Роди, бабо, дитину, а бабі сто літ [, с. ]; Сама старість —
хороба [, с. ]; Як мале падає, Бог перину підставляє, а старе падає,
чорт борону підставляє [, с. ]; Старій бабці добре і в шапці [, с. ].
Саме сема „неповносправність“ мотивує значення «жебрак» в українській
лексемі старець;

е) туга за молодістю, бажання помолодшати, молодцювата поведінка
( од.): Молодість пішла — не попрощалася, старість прийшла — не при-
віталася [, с. ]; Стар, та яр [, с. ]; Сорочка цвинтаром смердить,
а ще б танцювалось [, с. ];

є) бажання повчати молодих, іноді прихвалюючи себе замолоду ( од.):
Забув віл, коли телятьом був [, с. ]; І чорт на старість у монахи пішов
[, с. ];

ж) закоренілість у звичках ( од.):Старого вчити—що мертвого лічити
[, с. ]; По старій (давній) пам’яті «під впливом колишніх звичок; за
звичкою» [, т. , с. ];

з) незграбність, повільність, апатичність, бажання спокою ( од.): Для
старого більша година, як для молодого ціла днина [, с. ];

и) в’їдливість, причепливість, сварливість, агресивність ( од.): Ста-
рість не радість: що вздрить, то випросить [, с. ]; cтарий лис [стара
лисиця] [, т. , с. ]; Стара правда і старе вино все то добре, але не
стара дівка [, с. ];

і) схильність до побрехеньок, пліток ( од.): Ніхто не знає, лише дід
і баба — і ціла громада [, с. ];

ї) забудькуватість (склеротичне) ( од.): Старий багато знає, а ще
більше забув [, с. ];

к) загострене відчуття голоду (склеротичне) ( од.): Стариї, як малиї:
хоч трохи дай, то поїдять, хоч багацько дай, то поїдять [, с. ];

л) недоумкуватість (склеротичне) ( од.): Старе, аж труситься, а дурне,
аж крутиться [, с. ];

м) мерзлякуватість (склеротичне) ( од.): зігрівати старість [, т. ,
с. ].

Цікаву групу становлять фраземи на позначення дуже старої людини
(речі), які містять порівняльний компонент. Вибір об’єкта, що з ним порів-
нюють, мотивується або його споконвічним існуванням: старий як світ [,
т. , с. ]; старий, як чорт [, с. ], або ж певними асоціаціями за зовні-
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шністю: старий, як собака [, с. ] (масть простих дворових псів зазви-
чай буває сірувато-бура, тобто схожа до сивого волосся) чи за поведінкою:
старий, як ведмідь [, с. ] (ведмідь в українській етнокультурі тради-
ційно мислиться як неповороткий, буркотливий звір [, с. –]).

Свідченням того, що старість сприймається серед українців як не дуже
приємна пора життя є наявність кількох фразем та паремій, які евфемісти-
чно іменують цей період людського віку: не торішнього літа [, с. ];
не першої молодості «не дуже молодий, в літах» [, т. , с. ]; Ся вже
пасок з тридцять з’їла [, с. ]; Тілько годок, як в решеті дірок [, с. ].
У деяких висловах використовується літота, що сигналізує або про добро-
душно-толерантне ставлення соціуму до старих осіб, або ж про страх перед
старістю, який долається через сміх.

Віра в те, що старість властива не лише людям, тваринам чи речам,
а й демонічним потойбічним істотам відображена в трьох прислів’ях:Тогді
будеш мати, як старий чорт візьметься умирати [, с. ].

Фраземи та прислів’я нерідко зображають стару людину метафорично
через образи тварин: горобця, лиса, вовка, ведмедя, барана, кота, собаки, коня,
через що самі найменування цих тварин перетворилися на алегорії відпо-
відно обачності, хитрості, роздобутливості, вайлуватості, затятості, незале-
жності, послужливості, працьовитості. Лексичну семантику слівмолодий та
молодість становлять такі основні значення:

— молодий ) «який має небагато років, не досяг зрілого віку; юний»; //
«не старий»; ) «з особливостями, властивими тому, хто має небагато
років»; ) «який недавно з’явився, народився, почав існувати, рости» [,
т. , с. ];

— молодість ) «період життя від отроцтва до зрілого віку; чиї-небудь
молоді роки; протилежне старість»; ) «абстр. ім. до молодий –» [, т. ,
с. ].

На відміну від прикметника старий, у якому первісне значення вини-
кло насамперед стосовно людини, а вже потім поширилося на тварини
і речі, лексема молодий з’явилася, як стверджують етимологи, спочатку на
означення малят тварин, а згодом почала вживатися і щодо людей, незрі-
лих за віком [, т. , с. ].

Судячи з усього, зовнішній вигляд молодої людини мислився серед
українців a priori як такий, що не виходить за межі норми, тому фразем
і паремій, у внутрішній формі яких би характеризувалися тілесні ознаки
юних осіб практично немає. У певному сенсі виняток можуть становити
кілька стійких висловів, у яких через метафору порівнюється врода старця
і юнака ( од.): На свіжий цвіток і бджола сідає, а зів’ялий обминає [,
с. ].

Натомість внутрішні характеристики молодих людей зафіксовано
в доступних нам матеріалах досить повно:
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а) здатність швидко й успішно навчатися чого-небудь ( од.): молодий
та ранній [, т. , с. ]; Що в молодості навчиш, то на старості як зна-
йдеш [, c. ];

б) податливість характеру, відкритість до змін ( од.): Молоде на всі сто-
рони гнеться [, c. ]. Ця конотація мотивує, очевидно, деривати молоди
і молодитися на позначення метеорологічних явищ, пов’язаних із перемі-
ною погоди: Молоди встають, а Бог-дощу-має; Молодиться-молодиться,
та й дощ не піде (молодиться — як на переміну: то дощ, то вискалиться)
[, c. ];

в) самовпевненість ( од.): Тепер розумніші яйця од курей [, c. ];
г) безтурботність ( од.): Легкий і гріх на молодих плечах [, с. ];
д) недосвідченість ( од.): Горбастий цвинтар у молодого лікаря [,

c. ]; по молодості літ [, т. , c. ]; Не можна покласти стару голову
на молоді плечі [, c. ];

е) рухливість, енергійність, фізична витривалість і здоров’я ( од.):
молодість грає [, т. , с. ]; Молодий кінь до бою, а старий до гною
[, с. ]; Сіла між молодими і помолодшала [, с. ].

є) нерозважливість, дурість ( од.): Зеленость — буйность, а моло-
дость — дурность [, c. ]; Молодість і мудрість не сідають на однім
стільці [, c. ];

ж) добрий потенціал, якщо його буде правильно зреалізовано ( од.):
Яка молодість, така й старість [, c. ]; Треба змолоду кості гризти, аби
на старість мʼясо їсти [, c. ];

з) прагнення до комфортного життя, ситої їжі ( од.): Молодість має
вовка в шлунку [, с. ];

и) неврівноваженість, ненадійність ( од.): Молодий місяць не всю ніч
світить [, с. ].

Перифрастичним означенням молодості як вікового періоду, мало від-
даленого від дитинства, є паремія: Материне молоко [на губах] не обсо-
хло! [, с. ].

Три паремії актуалізують властиві лексемам молодість і молодий коно-
тативі семи „швидкоплинність“ та „незворотність“: Птицею чоловік через
молодість перелетить, а через життя їде орачем [, с. ]; Усе нам може
вернутися, лиш молодість ніколи [, с. ].

Молоді люди в українській мовній спільноті теж асоціювалися із
деякими тваринами і предметами, що й відбито в метафорах та порівня-
ннях, які входять компонентами до фразем та паремій: птиця, орел, кінь,
яйце, гілка або тонке дерево, віск, брага, пиво, місяць тощо.

Особливої уваги заслуговують вислови, побудовані на антитезі, в які
в ролі компонентів увіходять різні лексеми на позначення понять «ста-
рість», «старий» і «молодість», «молодий». За емоційно-оцінковим забарв-
ленням такі одиниці можна поділити на дві групи:
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) нейтральні ( од.). Іноді в них відображено позитиви і молодості, і ста-
рості, наприклад: Старому подушечки, а молодому ігрушечки [, с. ].
Іноді — недоліки того і того віку, наприклад: Дай, Боже, старим очі, а моло-
дим розум [, с. ]. Часто такі паремії є причиново-наслідковими кон-
струкціями: Чого Івась не научиться, того Іван не вмітиме [, с. ].

) з емоційним та аксіологічним відтінком. У сполуках цієї групи через
протиставлення виражаються преференції, які в лінгвокультурній спіль-
ноті надаються одному з двох етапів у житті людини:

а) вислови з позитивною оцінкою молодого віку ( од.): Молоде орля,
а вище старого літає;

б) вислови з позитивною оцінкою похилого віку ( од.): Ліпша старого
рада, як молодого робота [, с. ];

в) вислів, побудований у форматі парадоксу, де поєднуються позитивні
та негативні оцінки і молодості, і старості: Старого хвали, та з двора гони,
а молодого гуди, та у двір бери.

Загалом, кількість українських фразем і паремій, у яких осмислюються
головні етапи людського життя (а це понад  од.), засвідчує, що про-
блеми якості життя, а також співіснування і взаємного порозуміння різних
вікових груп у суспільстві завжди були дуже актуальні. Конотації найме-
нувань поняття «старість», актуалізовані в мікроконтекстах стійких наро-
дних висловів, переконливо демонструють, що лексеми на позначення зга-
даного поняття володіють досить великим набором позитивно забарвле-
них сем. Ці семи, а також низка евфемістичних замінників слів старий та
старість, доводять, що серед українців з давніх часів панував звичай уваги
і шанобливого ставлення до старшого покоління. До негативно забарвле-
них конотацій, пов’язаних з поняттям «старість», належать ті, що відобра-
жають різні аспекти фізичної немічності. Зафіксовано також низку ней-
тральних сем, які передають переважно зовнішні вияви процесу старіння
організму.

Лексичні відповідники поняття «молодість» у складі фразем і паремій
виявляють такі позитивні конотації, як „енергійність“, „здоров’я і витри-
валість“, „відкритість до змін“, „здатність швидко навчатися“. Негативної
конотації аналізованим лексемам надають семи „недосвідченість“, „неро-
зважливість“, „дурість“, „ненадійність“. До нейтральних з емоційно-оцінно-
го погляду сем слів молодий, молодість належать „безтурботність“, „прагне-
ння до комфорту і ситної їжі“.
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Linguisic and Cultural Connotations of the Opposition Old Age –Youth
(Based on the Ukrainian Idioms, Proverbs and Sayings)
Daria Yakymovych-Chapran
e article is devoted to revealing of the linguistic and cultural connotations of the
antonyms Old Age – Youth fixed in the interior form of the Ukrainian idioms, proverbs
and sayings. Ways and means of verbalization of the named conceptual opposition are
explicated.
Key words: semantics, connotation, idiom, proverb, saying, interior form.





Лінгвокультурні конотації опозиції старість–молодість (на матеріалі українських фразем…

Лингвокультурные коннотации оппозиции старість–молодість
(на материале украинских фразем и паремий)
Дария Якимович-Чапран
В статье раскрываются коннотативные семы антонимической пары старість–мо-
лодість, зафиксированные во внутренней форме украинских фразем и паремий,
устанавливаются способы и средства словесного выражения указанной понятий-
ной оппозиции.
Ключевые слова: сема, семантика, коннотация, внутренняя форма, фразема, паре-
мия.
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Художня цілісність тексту
у вимірі сучасної філології

У статті розглянуто поняття художньої цілісності тексту. Проаналізовано літера-
турознавчі та мовознавчі методики дослідження тексту як художньої цілісності.
З’ясовано особливості мовного вияву художньої цілісності. Запропоновано компле-
ксний філологічний підхід до вивчення тексту. Наголошено на багатовимірності
семантики слова в сучасній художній літературі.
Ключові слова: цілісність, текст, смисл, структура, форма, зміст, слово.

У зв’язку з посиленою увагою науковців різних гуманітарних дисциплін
до вивчення тексту, його смислу центральним постає питання його цілі-
сності. У сучасній науці поняття «художньо-смислова цілісність» розгляда-
ють у літературознавчій, лінгвістичній, психологічній, естетичній площи-
нах. Мета статті — з’ясувати поняття художньої цілісності тексту та підходи
до її вивчення. Оскільки поняття й теорія становлення художньої цілісно-
сті розроблені літературознавцями, звернімося спочатку до огляду їхніх
праць.

У літературознавстві виявом цілісності твору, насамперед, є образ
автора, його стиль. У – рр. ХХ ст. індивідуальний стиль Г. Ахматової,
О. Пушкіна, М. Гоголя, історичну трансформацію образу автора досліджує
В. Виноградов [, ]. Але увага до детермінантних чинників художнього
твору, які визначають його цілісність, простежується в працях пізнішого
періоду.

Цілісність тексту як окрема категорія науково-понятійного апарату тео-
рії літератури набула поширення з другої половини ХХ століття і пов’язана
з виходом праць С. Бройтмана, Б. Кормана, М. Гіршмана, М. Гея, у студіях
яких художня цілісність постає як така, що містить і ієрархічні відношення
елементів тексту, і послідовне розгортання твору, і його внутрішню побу-
дову. Художню цілісність науковці розглядають на прикладі поетичних
образів та символів у зв’язку зі стилем художника, сюжетом та компози-
цією віршованих та прозових творів, досліджують взаємозв’язок родових,
жанрових, стильових характеристик []. Літературознавці простежують
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зміну поняття художньої цілісності через становлення жанрів літератури —
від античності до сьогодення [, , , ]. Художнє ціле давнього мистецтва
було жанровим цілим, що створювалося багатьма. Із зламом світогляду
в естетичній та теоретико-літературній думці наприкінці XVIII – початку
XIX століття переосмислюються принципи жанрової форми та усвідомлю-
ється суверенітет твору як естетичного цілого, створеного одним автором.
Якщо в системі жанрового мислення твір сприймався як варіація жанру, то
в сучасній свідомості, навпаки, жанр виступає однією із сторін самостій-
ного художнього цілого. Аналізуючи становлення літератури, С. Бройтман
називає добу, починаючи з XVIII століття в Європі, а на Сході — з ХХ столі-
ття, поетикою художньої модальності. Науковець говорить про зміну жан-
рового принципу організації художнього цілого, перехід жанру з поверхні
в ядерні глибини твору, естетичну автономність та багатовимірність слова
[, с. , , ].

Дослідження розвитку поняття художньої цілісності є надзвичайно
важливими, оскільки йдеться про зміну художніх систем із замкненої на
відкриту. Так, якщо в класицизмі існували норми, яких мав дотримуватися
автор у ході створення художнього тексту, а фактично і його цілісності, то
автор сучасної доби сам задає прочитання своїх творів, правила побудови
художньої цілісності.

До аналізу поняття цілісності твору звертаються сучасні дослідники,
зокрема А. Григорян [], І. Єсаулов [, ], М. Лучанова [], О. Ляшенко
[], Н. Тамарченко []. В останнє десятиліття спостерігаємо увагу науков-
ців до вияву специфіки реалізації авторської волі в постмодерністському
тексті [, ]. Загалом літературознавці розуміють цілісність твору як неро-
зривну єдність його змісту (ідейно-узагальнена духовна суть) та форми
(система засобів вираження цього змісту). Вираження ж форми поділяють
на внутрішню (система образів, сюжет) та зовнішню (художньо-мовленнє-
ва організація твору). Отже, важливим здобутком сучасної філології стало
те, що науковці дослідили поняття цілісності, роль складових у її утворенні
(автор, стиль, жанр) в історичному розвиткові літератури.

У мовознавстві з розвитком теорії тексту в другій половині ХХ століття
цілісність розглядається як основна ознака будь-якого тексту, художнього
зокрема. На першому етапі становлення лінгвістики тексту, появі якої пере-
дували численні праці з дослідження художнього тексту з точки зору пое-
тики, стилістики, семіотики, у -і рр. у колі наукових зацікавлень мово-
знавців перебуває структура тексту, його засоби і типи зв’язності (М. Хеллі-
дей, Т. ван Дейк, О. Москальська та ін.). У -х рр. зв’язність почали розгля-
дати не як лінійне, а як глобальне семантичне явище (С. Гіндін, О. Падучева,
Р. Богранд, І. Арнольд). У -х рр. ХХ ст. до вивчення тексту залучаються
методики інших суміжних наук. Хоча лінгвісти виходять із позиції цілі-
сності тексту, залежно від предмета дослідження обирають різні аспекти:
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текст у статичному аспекті вивчається з погляду структурно-семантичної
парадигми, у динаміці розглядається комунікативною лінгвістикою, пси-
холінгвістикою. Когнітивно-концептуальний підхід до тексту передбачає
його лінгвістичний аналіз як шлях вияву концептуалізації письменником
фрагментів буття, що виражені в семантиці, структурі та конотаціях худо-
жнього тексту. Якщо лінгвістика тексту вивчає структуру тексту та його
одиниці, їхню роль у розгортанні тексту, утворенні зв’язності й цілісності,
то для стилістики тексту визначальним є з’ясування стилістичного значе-
ння цих одиниць у певному творі, їхні функції. Не претендуючи на повноту
й послідовність, спинимося докладніше на важливих мовознавчих працях,
у яких висвітлено проблему художньої цілісності.

У  році І. Гальперін описує змістову структуру тексту як взаємодію
різних типів інформації, категорій тексту, а цілісність визначає як резуль-
тат інтеграції частин тексту, яка здійснюється в процесі осмислення, ана-
літичного розгляду видів співвідношення окремих частин, що утворюють
ціле [, с. ]. Дослідник визначає категорії, що виявляють закономірності
організації тексту, а отже, й утворення цілісності: інформативність, членува-
ння, проспекція, ретроспекція, континуум, модальність, завершеність, інте-
грація, когезія (внутрішньотекстові зв’язки). У працях В. Дресслера, Р. Бо-
гранда категорії цілісності та зв’язності визначено одними з ознак текс-
туальності, що мають назву когезії (структурно-граматична зв’язність) та
когерентності (смислова зв’язність, тобто цілісність) [:]. Інші дослідники
розвивають визначений І. Гальперіним перелік категорій, що забезпечують
цілісність тексту [, с. ; , с. ; , с. –; , с. –; , с. –].
Науковці розрізнюють цілісність смислову, або змістову (єдність теми, ідеї,
змісту), структурну, або граматичну (забезпечують оніми, займенники, діє-
слова одного часу тощо) та комунікативну (єдність інтенції, намірів, диспо-
зиції та елокуції) [, с. ]. Н. Валгіна досліджує цілісність тексту в темати-
чному, модальному, концептуальному вияві [, с. ].

Ю. Лотман розглядає текст як послідовність окремих знаків (слів),
з’єднаних за правилами синтагматики певної мови, і як єдиний знак.
«Неповторний» на рівні тексту поетичний знак зітканий із численних пере-
тинів різних повторюваностей на більш низьких рівнях та залучений у жан-
рові, стильові, епохальні та інші повторюваності на надтекстовому рівні [,
с. ]. Єдність тексту як неподільного знака забезпечується всіма рівнями
його організації, особливо — композицією. Учений наголошує на необхідно-
сті врахування художніх норм епохи, що дасть змогу побачити індивіду-
альне в позиції письменника. Вагомими для нашого дослідження є спосте-
реження Ю. Лотмана про різномірність художньої організації тексту, а саме
про відчитування інформації шляхом змін текстотвірних принципів, тобто
йдеться не просто про роль мовних рівнів у тексті, а про їхню сполучува-
ність, взаємодію між собою та з іншими позатекстовими елементами. Наве-
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демо основні його міркування. Зазвичай частини одного й того ж тексту
будуються за різними структурними законами, а можлива парадигма кодів
із різним ступенем інтенсивності реалізується в різних частинах твору [,
с. ]. Текст через низку сигналів викликає у свідомості читача код, який
успішно працює. Однак із певного місця твору ми починаємо помічати, що
відповідність тексту та коду порушилася: останній більше не працює, а твір
ним більше не дешифрується. Читачеві доводиться шукати у своєму куль-
турному запасі, згідно з новими сигнальними вказівками, нову систему
або навіть самостійно синтезувати невідомий йому код. Тобто текст деши-
фрується не синхронними кодами, а послідовністю їх, відношення між
якими утворює додатковий смисловий ефект. Такий конфлікт між побу-
довами різних частин тексту різко підвищує інформативність художніх
творів. Різномірність художньої організації тексту по-різному виявляється
в певні історичні епохи і в межах окремих стилів та жанрів [, с. ].

Погоджуємося з думкою В. Лукіна, який акцентує на тому, що навіть
знаючи, що являють собою окремі одиниці, з яких побудований текст, і які
зв’язки між ними, не завжди можна зрозуміти текст як ціле [, с. ]. Мово-
знавець пропонує досліджувати цілісність як результат розуміння тексту.
В. Лукін розглядає процес сприйняття тексту в такій послідовності: знакова
послідовність — зв’язність — цільність — код, але оскільки сприйняття (син-
тез) та декодування (аналіз) взаємозалежні, то цільність і код пов’язані
численними зворотними зв’язками [, с. –]. Важливим є висновок
про інтертекстуальність, тобто наявність у тексті елементів «чужих» чи
своїх текстів, як головну необхідну складову цілісності художнього модер-
ністського чи постмодерністського тексту [, с. –]. Так, на нашу думку,
сучасний поетичний твір одного автора може не прочитуватися без кон-
тексту всієї поетичної спадщини, тому й досліджуватися він має відпо-
відно з урахуванням особливостей ідіостилю в цілому. Правила прочита-
ння задаються автором структурою самих поетичних текстів. Лише проана-
лізувавши функції елементів цієї побудови, зв’язки між її різними рівнями,
можна встановити правила авторської гри із читачем — побачити самобу-
тню художню цілісність поетичної творчості автора. Важливим видається
й спостереження науковця над багатофункційністю слова в тексті — слово
є водночас і мовним, і текстовим знаком, що виконує різні функції [,
с. ]. До текстових знаків, що визначаються сильними позиціями в стру-
ктурі тексту, за В. Лукіним, належать заголовок, підзаголовок, метатекст
у тексті, текст у тексті, цитата, епіграф, прецедентний текст [, с. ]. Отже,
інтерпретуючи текст, крім установлення ролі одиниць різних мовних рів-
нів, необхідно з’ясувати функцію зазначених текстових елементів у форму-
ванні художньої цілісності. На рівні змісту тексту об’єктом дослідження
є ключові знаки (інші науковці називають їх ключовими словами, смисло-
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вими віхами, опорними словами тощо) як дейктичні (індексальні) знаки,
що вказують на смисл, загальний зміст тексту [, с. , ].

У працях психолінгвіста О. Залевської розуміння твору описано як побу-
дову проекції тексту — ментального утворення (концепт тексту, смисл
тексту як цільність/цілісність) [, с. ]. Авторка пропонує розглядати
утворення смислу в такій системі: автор — авторська проекція тексту — тіло
тексту — реципієнт — проекція тексту в реципієнта. Проекції текстів автора
та читача при цьому повинні бути максимально наближені одна до одної.
О. Залевська досліджує роль ключових слів у сприйнятті цілісності, пси-
холінгвістичні аспекти взаємодії слова і тексту, функціонування слова на
шляху до розуміння тексту, поля слова та поля тексту як смислові системи,
що взаємодіють [, с. –]. Увага мовознавців до слова в поетичному
тексті узгоджується із спостереженнями літературознавців щодо ускладне-
ності «сучасної» художньої цілісності літературних творів, особливу роль
автора в ній. У статті «Значення і смисл поетичного слова в лінгвістичному
вимірі» В. Калашник та М. Філон висвітлюють проблему утворення смислу
поетичного тексту: «Поетичне слово є репрезентантом мовного існування
художнього тексту як естетичного об’єкта. […] Поетичний текст формує-
ться словом і водночас формує саме поетичне слово в його якісній кон-
текстуальній зумовленості. Автономність значення слова при цьому втра-
чається, а народжений ним смисл стає виразником усього тексту, здатним
доповнюватися позатекстовою інформацією» [, с. –]. М. Філон роз-
глядає функції поетичного слова в організації різних шарів текстової та
підтекстової інформації, досліджує слово як формант художньої цілісності
поетичного тексту [, ]. Мовознавець наголошує, що сукупність творів
поета є системою «не тому, що за нею стоїть один автор, а тому, що вона
містить певні спільні елементи, зумовлені цілісністю авторської свідомості
у різних її модифікаціях» [, с. ].

Отже, огляд сучасних наукових досліджень свідчить про ускладненість
естетичної організації сучасних художніх творів, а відтак і художньої цілі-
сності. Лінгвісти досліджують одиниці тексту, роль мовних рівнів у форму-
ванні цілісності, вияв текстових категорій, аналізують мовну картину світу
письменника, стилістичні форми вираження авторської свідомості, проте
поза увагою залишається самобутність художньої цілісності як ідейного
задуму автора, оскільки не враховуються «літературознавчі» елементи
формальної структури. Якщо літературознавці застосовують поняття худо-
жньої цілісності щодо одного твору, ліричного циклу, жанру або певного
періоду творчості автора, то в мовознавстві розроблено методику дослідже-
ння цілісності одного окремо взятого твору. На сьогодні поняття худож-
ньо-смислової цілісності в лінгвістиці системно не вивчено. Тенденція до
ускладненості художньої організації текстів сучасної літератури передба-
чає їхній комплексний аналіз із застосуванням не тільки мовознавчих мето-
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дів дослідження. Підтвердженням необхідності міждисциплінарного під-
ходу є поява праць із філологічного аналізу художнього тексту — Н. Болот-
нової, Д. Магомедової, В. Смілянської, Н. Чамати та ін. [, , ].

Перспективним є з’ясування мовного вияву закономірностей художньо-
-естетичної організації цілісності поетичних текстів.

Список літератури

. DE BEAUGRANDE, R.-A., DRESSLER, W.: Introduction to Text Linguistics. Long-
man, London & New York .

. БАБЕНКО, Л., КАЗАРИН, Ю.: Лингвистический анализ художественного
текста. Теория и практика. Флинта: Наука, Москва .

. БОЛОТНОВА, Н.: Филологический анализ текста. Флинта: Наука, Москва
.

. БРОЙТМАН, С.: Проблема автора в художественной литературе. Ижевск
.

. ВАЛГИНА, Н.: Теория текста. Логос, Москва .
. ВИНОГРАДОВ, В.: О языке художественной литературы. Гослитиздат,

Москва .
. ВИНОГРАДОВ, В.: Поэтика русской литературы. Избранные труды. Нау-

ка, Москва .
. ГАЛЬПЕРИН, И.: Текст как объект лингвистического исследования. Дом

Книга, Москва .
. ГИРШМАН, М.: Литературное произведение: теория и практика анализа.

Высш. шк., Москва .
. ГРИГОРЯН, А. П: Целостность литературного произведения. РАУ, Ереван

.
. ЕСАУЛОВ, И.: Литературный текст как конструктивное целое. In: Исто-

рическое развитие форм художественного целого в классической русской
и зарубежной литературе. Кемерово , с. –.

. ЕСАУЛОВ, И.: Целостность и внутренняя организация в произведениях за-
рубежной и советской литературы. Махачкала .

. ЗАЛЕВСКАЯ, А.: Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Из-
бранные труды. Гнозис. Москва .

. КАЛАШНИК, В. С., ФІЛОН, М. І. Значення і смисл поетичного слова в лін-
гвістичному вимірі. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм.
В. Н. Каразiна, , ч. , № , , с. –.

. КОРМАН, Б.: О целостности литературного произведения. Известия Ака-
демии наук СССР. Серия литературы и языка. Т. , Москва , № ,
с. –.

. КОЧАН, І.: Лінгвістичний аналіз тексту. Знання, Київ .





Художня цілісність тексту у вимірі сучасної філології

. КУХАРЕНКО, В.: Інтерпретація тексту. Нова книга, Вінниця .
. ЛОТМАН, Ю.: О поэтах и поэзии. СанктПетербург .
. ЛУКИН, В.: Художественныйтекст: Основы лингвистической теории. Ана-

литический минимум. Ось-, Москва .
. ЛУЧАНОВА, М. Ф.: Художественное произведение как целостность. Це-

лостный анализ текста. In: История мировой литературы. ОмГТУ, Омск
, с. –.

. ЛЯШЕНКО, О.: Проблема цілісності ліричного твору і творчості поета-
-лірика: системно-типологічний аспект (на матеріалі української поезії
ХІХ – початку ХХ ст.). Київ .

. МАГОМЕДОВА, Д.: Филологический анализ лирического стихотворения.
Академия, Москва .

. ПАПИНА, А.: Текст: его единицы и глобальные категории. Москва .
. РУССОВА, С.: Автор и лирический текст. Знак. Москва .
. САФРОНОВА, Л.: Постмодернистский текст: поэтика манипуляции. Пет-

рополис, Санкт-Петербург .
. СЕЛІВАНОВА, О.: Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Дов-

кілля-К, Полтава .
. СМІЛЯНСЬКА, В., ЧАМАТА, Н.:Структура і смисл: Спроба наукової інтер-

претації поетичних текстів Тараса Шевченка. Вища шк., Київ .
. ТАМАРЧЕНКО, Н.: Целостность как проблема этики и формы в произведе-

ниях русской литературы XIX века. Кемерово .
. ТАМАРЧЕНКО, Н., ТЮПА, В., БРОЙТМАН, С.: Теория литературы. Т. .

Академия, Москва .
. ФІЛОН, М. І. «Заповіт» українського поета-пророка. Вiсник Харкiвського

нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна, , , № , с. –.
. ФІЛОН, М. І.Символічні значення лексичних одиниць у поезії Тараса Шев-

ченка. In: Слово про Шевченка: Збірник. Основа, Харків , с. –.

Artistic Integrity of the Text in the Measurement of Modern Philology
Oksana Yanovska
e author of the work considers the concept of “artistic integrity”. Literary and linguistic
methods of researching a text as the artistic integrity are analyzed. e author finds out
particularity of linguistic demonstration of the artistic integrity. Comprehensive philolog-
ical approach to the study of the text is suggested. e multidimensionality of semantics
of a word in modern fiction is emphasized.
Key words: integrity, text, the sense, structure, form, content, word.

Художественная целостность текста в измерении современной филологии
Оксана Яновская
В статье рассмотрено понятие художественной целостности текста. Проанализиро-
ваны литературоведческие и лингвистические методики исследования текста как
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художественной целостности. Предложен комплексный филологический подход
к изучению текста. Обращено внимание на многомерность семантики слова в совре-
менной художественной литературе.
Ключевые слова: целостность, текст, смысл, структура, форма, содержание, слово.
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E-mail: nataladash@gmail.com, тел.: +

. Добосевич Уляна, канд. філол. наук, доц. каф-ри укр. мови Львівського
національного ун-ту імені Івана Франка (Львів)
Коло наукових інтересів: морфологія суч. укр. мови, історія укр. літ. мови
E-mail: u-lana@hotmail.com, тел.: +

. Ємчура Наталія, асистент каф-ри слов’янської філології Львівського на-
ціонального ун-ту імені Івана Франка (Львів)
Коло наукових інтересів: лексикологія, зокрема неологія, лексикографія,
дериватологія
E-mail: natalya.yemchura@gmail.com, тел.: +

. Загнітко Анатолій, докт. філол. наук, член-кор. НАН України, проф., за-
відувач відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фон-





ду Національної академії наук України (Київ)
Коло наукових інтересів: теоретична, функційна (функціональна), кому-
нікативна, когнітивна, ідеографічна, відмінкова, контрактивна грамати-
ка, дискурсологія, лінгвокультурологія, прикладна (комп’ютерна) лінгві-
стика
E-mail: a.zagnitko@gmail.com, тел.: +

. Іванович Мілена, докт. філол. наук, доцент каф-ри слов’янських мов фі-
лологічного факультету Белградського ун-ту (Белград, Сербія)
Коло наукових інтересів: функціональна граматика, морфологія, слово-
твір, синтаксис, теорія і практика перекладу.
E-mail: ivanovic.milena@gmail.com, тел.: +

. Іщук Євгенія, аспірантка Інституту славістики філософського факульте-
ту ун-ту імені Масарика в Брно (Брно, ЧР)
Коло наукових інтересів: сучасна укр. та чеська мови, міжмовні контакти,
термінологічна лексикографія, порівняльне дослідження слов’янських
мов
E-mail: yevheniya_ishchuk@ukr.net, тел.: +

. Каруник Катерина, аспірантка ун-ту Альберта-Людвіґа (Фрайбурґ, Ні-
меччина)
Коло наукових інтересів: істор. соціолінґвістика, історія мовознавства,
історія укр. мови в ХХ ст.
E-mail: karunyk@gmail.com, тел.: +

. Кобилецька Людмила, аспірантка каф-ри слов’янської філології Львів-
ського національного ун-ту ім. Івана Франка (Львів)
Коло наукових інтересів: українська і чеська фразеологія
E-mail: lyda_pol@ukr.net, тел.: +

. Кононенко Михайло, аспірант каф-ри журналістики Полтавського на-
ціонального педагогічного ун-ту імені В. Г. Короленка (Полтава)
Коло наукових інтересів: концептологія
E-mail: rrusmus@mail.ru, kashtan_@mail.ru, тел.: +

. Копинець Вікторія, аспірантка каф-ри укр. мови Інституту української
філології та літературної творчості імені Андрія Малишка НПУ імені
М. П. Драгоманова (Київ)
Коло наукових інтересів: діалектологія
E-mail: vika_kopynets@ukr.net, тел.: +

. Космеда Тетяна, докт. філол. наук, проф. (Україна), ординарний профе-
сор (Польща), завідувач каф-ри україністики ун-ту імені Адама Міцкеви-
ча в Познані, факультет неофілології, інститут російської філології
Коло наукових інтересів: функціональна лексикологія, лінгвоаксіологія,





прагмалінгвистика, комунікативна лінгвістика, лінгвоконцептологія, ле-
ксикографія, щоденникознавство, гендерна лінгвістика, зіставне вивче-
ння укр., рос. і польської мов, лінгвістичне франкознавство і шевченко-
знавство
E-mail: tkosmeda@gmail.com, тел.: +, +

. Кравченко Людмила, канд. філол. наук, доц. каф-ри суч. укр. мови Ін-
ституту філології Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка
(Київ)
Коло наукових інтересів: ономастика, лексикологія, словотвір, морфоло-
гія, соціолінгвістика, культура укр. мовлення
E-mail: lutwins@ukr.net, тел.: +

. Куравська Наталія, аспірантка каф-ри загального та германського мово-
знавства Прикарпатського національного ун-ту імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ)
Коло наукових інтересів: модальність волевиявлення
E-mail: natalianna@ukr.net, тел.: +, +

. Кутня Галина, канд. філол. наук, доц. каф-ри української мови Львів-
ського національного ун-ту імені Івана Франка (Львів)
Коло наукових інтересів: синтаксис, функціонально-категорійна грамати-
ка, структурно-семантична граматика, пунктуація
E-mail: kutnia@ukr.net, тел.: +, +, +

. Лавриненко Світлана, доктор філол. наук, проф. каф-ри укр. мови і лі-
тератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Їзмаїл)
Коло наукових інтересів: лінгвокультурологія, етнолінгвістика, когніти-
вістика, лінгвоконцептологія
E-mail: lavrist@mail.ru, тел.: +, +

. Лазаренко Олеся, канд. філол. наук, ст. наук. співробітник відділу захід-
но- і південнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні
НАН України (Київ)
Коло наукових інтересів: мовні контакти, укр.-польське мовне погранич-
чя, укр. і польська літератури доби Бароко, історія славістики, слов’ян-
ська лексикографія, укр. діаспора
E-mail: olazarenko@ukr.net, lazarenko.olesia@gmail.com, тел.: +,

+ 

. Мадяр Ольга, канд. філол. наук, доц. каф-ри словацької філології Ужго-
родського національного ун-ту (Ужгород)
Коло наукових інтересів: словацько-укр. контрастивна лінгвістика: мор-
фологія, лексикологія, лексикографія, транслатологія, термінологія
E-mail: olga.madyar@gmail.com, тел.: +





. Мамич Мирослава, канд. філол. наук, доц., завідувач кафедри при-
кладної лінгвістики Національного ун-ту «Одеська юридична академія»
(Одеса)
Коло наукових інтересів: прикладна лінгвістика, герменевтика, медіалін-
гвістика
E-mail: miroslavamiros@mail.ru, тел.: +

. Марега Юлія, аспірантка відділу наукової термінології Інституту укра-
їнської мови НАН України (Київ)
Коло наукових інтересів: термінологія, термінографія
E-mail: miuliia@yandex.ru, тел.: +

. Миронова Галина, канд. філол. наук, доц., завідувач відділення україні-
стики Інституту славістики філософського фак-ту університету ім. Маса-
рика в Брно (ЧР)
Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, етнопсихолінгвістика,
історія мови, історична лексикологія, лінгводидактика, термінологія, пе-
рекладознавство
E-mail: myronova@phil.muni.cz, tel.: +

. Михайлова Олена, канд. філол. наук, доц. каф-ри загального мовознав-
ства та класичної філології Інституту філології Київського національного
ун-ту імені Тараса Шевченка (Київ)
Коло наукових інтересів: історична ономастика, когнітивне термінознав-
ство, теорія метафори, поетична метафора, метафора в медичній і біоло-
гічній термінології, антична міфологія, психолінгвістика, асоціативний
експеримент
E-mail: mikhailova_elena@ukr.net, тел.: +, +

. Мовчун Лариса, канд. філол. наук, докторантка Інституту української
мови НАНУ (Київ)
Коло наукових інтересів: лексикографія, римографія, римологія
E-mail: lmovchun@bigmir.net, тел.: +

. Осташ Любов, канд. філол. наук, доц. каф-ри слов’янської філології
Львівського національного ун-ту імені Івана Франка (Львів)
Коло наукових інтересів: слов’янська ономастика, діалектологія
E-mail: LjubaOstasova@seznam.cz, тел.: +

. Петріца Наталія, канд. філол. наук, доц. каф-ри словацької філології
Ужгородського національного ун-ту (Ужгород)
Коло наукових інтересів: чеська та словʼянська історична ономастика, ле-
ксикологія
E-mail: nataliapet@gmail.com, тел.: +

. Попович Анжеліка, канд. філол. наук, доц., проф. каф-ри української
мови Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка





(Кам’янець-Подільськ, Україна)
Коло наукових інтересів: лінгводидактика, стилістика української мови,
лінгвістичний аналіз тексту
E-mail: angelika@mail.ru, тел.: +

. Прилипко Федір, аспірант відділу стилістики та культури укр. мови
Інституту української мови НАН України (Київ)
Коло наукових інтересів: стилістика
E-mail: p-fed-@ukr.net, тел.: +

. Процик Ірина, канд. філол. наук, доц. каф-ри укр. прикладного мово-
знавства Львівського національного ун-ту імені Івана Франка (Львів)
Коло наукових інтересів: термінологія, термінознавство, лексикографія,
соціолінгвістика, історія мови, лінгводидактика
E-mail: iprotsyk@yahoo.com, iprotsyk@ukr.net, i_procyk@lnu.edu.ua, тел.:

+
. Редьква Марія, канд. філол. наук, лектор каф-ри україністики Інституту

східнослов’янської філології Яґеллонського ун-ту (Краків, Польща)
Коло наукових інтересів: лінгвістика фольклорних текстів, ономасіологія,
лінгводидактика
E-mail: redkva_m@ukr.net, тел.: +

. Руда Наталя, канд. філол. наук, асистент каф-ри загального мовознав-
ства та класичної філології Київського національного ун-ту імені Тараса
Шевченка (Київ)
Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, етнопсихолінгвістика,
лінгвосеміотика, класична філологія
E-mail: nataruda@bigmir.net, тел.: +, +,

+
. Ситар Ганна, канд. філол. наук, доц., докторант каф-ри укр. мови та

прикладної лінгвістики Донецького національного ун-ту (наразі м. Він-
ниця)
Коло наукових інтересів: синтаксис, семантика, граматика конструкцій,
прикладна лінгвістика
E-mail: savchuk@interdon.net, тел.: +

. Слободзяник Олена, асистент каф-ри українського прикладного мово-
знавства Львівського національного ун-ту імені Івана Франка (Львів)
Коло наукових інтересів: історія української мови, українська мова як іно-
земна
E-mail: gorbachevska@ukr.net, тел.: +

.Сокіл Богдан, канд. філол. наук, доц. каф-ри укр. прикладного мовознав-
ства Львівського національного ун-ту імені Івана Франка (Львів)





Коло наукових інтересів: історія мови
E-mail: sokil.bogdan@gmail.com, тел.: +

. Ступінська Галина, кад. філол. наук, доцент каф-ри теорії і методики
укр. та світової літератури Тернопільського національного педагогічно-
го ун-ту імені Володимира Гнатюка (Тернопіль)
Коло наукових інтересів: фразеологія, фольклористика, історія укр. літе-
ратури, методика викладання укр. літератури.
E-mail: gstupinska@gmail.com.ua, тел.: +

. Сухенко Вікторія, канд. філол. наук, доц. каф-ри українознавства і мов-
ної підготовки іноземних громадян Харківського національного економі-
чного ун-ту імені Семена Кузнеця (Харків)
Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, лінгвопоетика, лінгво-
концептологія
E-mail: vsuhenko@mail.ru, тел.: +

. Халявка Єлизавета, студентка відділення україністики Інституту славі-
стики Філософського факультету ун-ту імені Масарика, м. Брно (ЧР)
Коло наукових інтересів: лексикологія
E-mail: @mail.muni.cz, Lizatesliza@gmail.com, тел.: +

. Хібеба Наталія, канд. філол. наук, доц. каф-ри укр. прикладного мо-
вознавства Львівського національного університету імені Івана Франка
(Львів)
Коло наукових інтересів: діалектологія, лінгвогеографія, етнолінгвістика,
укр. мова як іноземна
E-mail: khibeba@ukr.net, тел.: +

. Цимбаліста Лідія, аспірантка каф-ри загального та германського мово-
знавства, Прикарпатського національного ун-ту імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ)
Коло наукових інтересів: загальне та зіставне мовознавство, україністика,
германістика, семантичний синтаксис, психолінгвістика
E-mail: lidiya.tsymbalista@gmail.com, тел.: +, +

. Черемська Ольга, канд. філол. наук, проф., завідувач каф-ри україно-
знавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського націо-
нального економічного ун-ту імені Семена Кузнеця (Харків)
Коло наукових інтересів: лінгвостилістика, культура мови, питання істо-
рії мови
E-mail: cheremska@gmail.com, тел.: +

.ЧіжмароваМарія, директор Інституту україністики та середньоєвропей-
ських студій Пряшівського ун-ту (Пряшів, Словацька Республіка)
Коло наукових інтересів: лексикологія та лексикографія, діалектологія та





порівняльні студії слов’янських мов
E-mail: maria.cizmarova@unipo.sk, тел.: +

. Шевельов Юрій (–), викладач української мови в Українсько-
му комуністичному інституті журналістики (–), захист канд. ди-
сертації — , доц. Харківського ун-ту (–), надзвичайний проф.
в Українському Вільному Ун-ті (–, Мюнхен), присудження звання
доктора слов’янської філології — . Лектор рос. та укр. мов у Люндсько-
му (–) та в Гарвардському (–) ун-тах, доцент (–),
проф. слов’янської філології в Колумбійському ун-ті (–, Нью-

-Йорк). Автор фундаментальних праць у різних ділянках слов’янського
(насамперед українського) мовознавства та укр. літературознавства.

. Шевечкова Моніка, магістр, доктор філософії, ст. асистент, Цент мовної
освіти ун-ту імені Масарика в м. Брно (ЧР)
Коло наукових інтересів: дитячий фольклор, перекладознавство, фразео-
логія, етнолінгвістика
E-mail: Monika.Seveckova@econ.muni.cz, тел.: +

. Шистеров Ігор, магістр, аспірант Інституту славістики філософського
факультету ун-ту імені Масарика в м. Брно (ЧР)
Коло наукових інтересів: історичне та загальне мовознавство, фонетика
укр. мови, чесько-укр. мовні контакти, морфологія
E-mail: igorsysterov@gmail.com, тел.: +

. Щербій Наталія, магістр, аспірантка Прикарпатського національного
ун-ту імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)
Коло наукових інтересів: семантичний синтаксис, лінгвокультурологія,
соціолінгвістика, порівняльна типологія слов’янських мов
E-mail: inst@pu.if.ua, тел.: +

. Якимович-Чапран Дарія, канд. філол. наук, доц. каф-ри укр. прикла-
дного мовознавства Львівського національного ун-ту імені Івана Франка
(Львів)
Коло наукових інтересів: історія укр. мови, термінознавство, етимологія,
лінгвокультурологія, лінгвостилістика
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