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ПРОНОМІНАЛЬНІ ФОРМИ АДРЕСАЦІЇ ЯК ЗАСІБ
МАРКУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ МОВЦІВ
На прикладах форм третьої особи однини («вінчання»), третьої
особи множини («воникання») і множини шани у найменуванні третіх
осіб у статті з’ясовано кореляцію між соціальним статусом мовців і
граматичними формами апеляції в асиметричних ситуаціях спілкування.
Ключові слова: множина шани, «вінчання», «воникання»,
найменування третіх осіб, асиметрична ситуація спілкування.

Особливим різновидом ввічливості в окремих мовленнєвих
виявах є звертання до адресата мовлення як до третьої особи.
Традицію таких способів звертання до адресата в українській
мові на початку ХХ ст. вивчали В. Гнатюк [1], І. Коровицький [3],
І. Огієнко [5], В. Сімович [8]. Мовознавці досліджували процес
«викання» [4; 9; 12], однак явище вживання 3-ї особи однини чи
множини замість 2-ї особи однини ще потребує свого аналізу. У
статті на матеріалі прозових творів Івана Франка1 з’ясуємо ознаки
пошанних способів звертання до другої особи через третю та щодо
третьої особи, яка участі в розмові не бере.
«Вінкання» – це граматичне оформлення апеляції загальним
іменником, граматичними формами дієслова 3-ої особи однини в
1

Див.: Франко І. Я. Зібрання творів: у 50 т. – К. : Наукова. думка, 19761986. – ТТ. 14–22. Покликання подаємо в круглих дужках, вказуючи на
назву твору, том і сторінку.
5
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теперішньому часі, формою однини у минулому часі [9, с. 19].
Такий спосіб апеляції звичний для польської мови, в якій слова
пан / пані є не тільки іменниками, адже деякі мовознавці
трактують їх як займенники 2-ої особи, що поєднуються з
дієсловами в 3-ій особі однини [13; 14]. У функції займенника
може виступати цілий адресативний титул, наприклад: Добрий
день, пане директоре! Хотіла б у пана директора щось
запитати, але таке вживання можна трактувати як нестандартне
та псевдоґречне [13, с. 16].
«Воникання» – граматичне оформлення апеляції до однієї
особи загальним іменником, граматичними формами дієслова 3-ої
особи множини у теперішньому часі, формою множини у
минулому часі [9, с. 19]. Цей гіперпошанний спосіб є ознакою
комунікації з адресатом, значно вищим за соціальним статусом.
Досліджуючи говори русинів Пряшівщини, В. Гнатюк звернув
увагу на мовну особливість жителів цього регіону як характерну
для всіх гірських говірок українців, а саме: вживання займенника
Ви тільки в розмові між собою, у спілкуванні з паном, «для
означення більшого поважання» вживання займенника Вони.
Такий спосіб звертання дослідник назвав «ониканєм або троєнєм»
[1, с. 16], Зазначаючи, що подібні вокативи виникали під упливом
інших мов (наприклад, вживання 3-ї особи множини як звертання
до 2-ї особи однини у функції Ви характерне для німецької мови).
На це ж явище свого часу звернув увагу В. Сімович:
«...Росіяни, чехи, серби, болгари спинилися на «виканні».
Українська ж інтелігенція, здається, під польським впливом,
старається назначувати ввічливість тим, що вживає 3 ос., але
множини (це вже українське). Це щось наче контамінація, як ми
такі явища звемо в лінгвістиці (мама були, нехай тато скажуть,
як пан професор собі бажають)... У селян такі вислови теж часті
(що єгомость кажуть, нехай пані зажадають, панця мені дали,
нехай панночка, чи пануньця не гніваються). Розуміється, що такі
6
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вислови товариської мови відомі тільки тут, на західних землях (на
Волині зрідка), а то нема їх на сході, то можна зробити висновок,
що це також вплив польської товариської мови» [8, с. 284].
В. Сімович виступав проти фальшивої чемності, радив уникати
таких способів звертання у мовленні, використовуючи форму «Ви».
Що ж до форми «воникання», тобто «троєння» в множині,
подібні приклади зазнавали критики: цей чужий звичай
використовується не для вияву пошани та чемності, а для
зазначення відмінності між вищим і нижчим статусом людей, що
інтелектуально стоять на одному рівні [2, с. 385–386]. Способи
апеляції такого типу сучасні мовознавці кваліфікують як вияв
регіональних узуальних тенденцій мовлення [6; 9, с. 28; 10, с. 10].
У текстах Івана Франка гонорифікативне звертання до одного
адресата («вінкання» та «воникання») використано для стилізації та
індивідуалізації мовлення соціально нижчого адресанта та відображає
визначену комунікативну конвенцію – звертання в офіційній (чи
напівофіційній) ситуації, підкреслено стриманий, віддалений
характер відносин між тими, хто спілкується, або ж ввічливе,
шанобливе ставлення до адресата. Наприклад: слуги, селяни до
поміщиків, панів: – Вельможний пан знають так само, як ми
(Великий шум, т. 22, с. 248); селяни до священика:
– Зараз тут
прийде, можуть єгомость саму запитати (Великий шум, т. 22,
с. 261); селяни до адвоката: - Та ми би просили, аби пан були ласкаві
таки віддати нам наші папери (Перехресні стежки, т. 20, с. 249);
священик до поміщика: – Що ж таке вельможний пан побачили?
(Великий шум, т. 22, с. 241); жандарм до графині: - Ясновельможна
пані зволять дарувати, що не можу висловитись докладніше, але
що ж, моя служба не позволяє на це (Основи суспільності, т. 19,
с. 322); кельнери (офіціанти) до відвідувачів закладу: - Якого вина
позволить пан добродій? (Boa constrictor, т. 22, с. 169).
Чіткої межі між «вінканням» та «вониканням» немає, тому в
мовленні адресантів ці способи використовуються паралельно:
7
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єврей до панича (лікаря): – Що пан хочуть зо мною робити? –
запитав, тремтячи, жидок, а далі: – Ох, що пан хоче зі мною
робити? (Не спитавши броду, т. 18, с. 338–339); поліційний
ревізор до капітана: – А прошу пана капітана, чи пан капітан
справді живе там, у тій камениці на Пекарській? (Для
домашнього огнища, т. 19, с. 127), хоча далі переходить на
«воникання»: - Нехай пан капітан зараз ідуть додому! Нехай пан
капітан добре перешукають усі шухлядки, шафки, коробки і
комодки пані капітанової (Для домашнього огнища, т. 19, с. 128).
«Воникання» є частотним способом звертання до чиновників
(осіб, які займають значно вищу позицію в суспільстві) в
офіційних ситуаціях мовлення. У відповідь може бути використане
«тикання» або «викання», але ніколи «воникання».
Надуживання «воникання» та «вінкання» – типова ознака
комунікації дрібних чиновників, кельнерів, торговців, тобто тих
людей, які хочуть одержати зиск від соціально вищого
співрозмовника. Такий спосіб апеляції до адресата з вищим
соціальним статусом дає можливість адресантові зайвий раз
номінувати співрозмовника, щоразу підкреслюючи субординацію
та місце адресата в суспільній ієрархії.
Зміна особистих стосунків зумовлює пропозицію перейти на
«ви» чи «ти». У повісті «Перехресні стежки» у звертанні
Стальського (канцеліста при суді) до Рафаловича (успішного
адвоката) спостерігається однобічне «воникання», однак давнє
знайомство і відновлені стосунки уможливлюють перехід на «ви».
Стальський просить дозволу перейти на «ви»: – Ах, я такий рад,
що бачу пана меценаса, що буду мати те щастя бачити вас
частіше – позволять пан меценас говорити собі «ви»?
- Прошу, прошу!
- Се краще! Якось більше від серця розмова йде. Не люблю того
передавання через третю особу. Перепрошаю, правда, що пан
меценас практикували в Тернополі? (Перехресні стежки, т. 20, с. 180).
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У творі «Без праці» таку пропозицію робить панна своєму
слузі, який обіцяє допомогу у скрутній хвилині. Разом із
переходом на товариські стосунки (– Не хочу, щоби ти був моїм
слугою. Будь моїм товаришем, братом…), пропонується зміна
звертання: - Слухай, Іване, – сказала паленіючи панна Ніна, – не
говори до мене: «панунця»! Говори мені: «ти», «Ніно», так, якбись говорив до своєї сестри (Без праці, т. 18, с. 282–283).
Ілюстративний матеріал із творів Івана Франка показав, що
існують певні правила поєднання способів апеляції: якщо перша
фраза містить пошанну форму множини, то друга, яка слідує відразу
ж за нею, форму на «Ви»: – А чого пан меценас ідуть сею вулицею?
Маєте тут діло до кого? (Перехресні стежки, т. 20, с. 175).
Можемо зробити висновок. Форми «вінкання» та «воникання»
у мовленні українців функціонували непослідовно, переважно їх
вживали у звертаннях до осіб іншої національності, передусім
поляків, що мали значно вищий соціальний статус (поміщиків,
представників адміністрації, судової влади). У звертаннях до осіб
української національності використовували «воникання» у
випадку, якщо адресати посідали вище місце в суспільній ієрархії
(священик, адвокат). З часом форми «вінкання» та «воникання»
стали невід’ємною ознакою галицької товариської мови.
Граматичний спосіб апеляції «воникання» є найвищим рівнем
вираження ввічливості в асиметричних ситуаціях спілкування.
Досліджувані тексти Івана Франка показали, що форми «вінкання»
та «воникання» функціонували як паралельні, але друга все-таки
переважала. Під час переходу на ближчий рівень спілкування
відбувалася зміна способу звертання: з «воникання» на «Ви» чи
«ти». Ці способи апеляції відображали особливості комунікації в
Галичині, їх трактуємо як прийом стилізації та індивідуалізації
мовлення конкретних персонажів у творах Івана Франка.
Соціальні статуси учасників комунікації також виявлялися
опосередковано в розмовах про третю особу, яка не брала участі у
9
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спілкуванні. Її називали з урахуванням соціальної позиції в
суспільстві, соціальної групи чи родинної ієрархії.
Виокремлюємо два основні граматичні способи називання
третіх осіб: 1) слова, що номінують особу / іменниковий займенник
3-ї особи однини (він, вона, воно), відповідні форми займенникових
прикметників (його, її тощо) та дієслова 3-ї особи однини; 2) слова,
що номінують особу / іменниковий займенник 3-ї особи множини
(вони), відповідні форми займенникових прикметників (їх, їм тощо)
та дієслова 3-ї особи множини. Перший спосіб звичний для
вираження рівноправних комунікантів та «вищий → нижчий»,
другий використовується для вираження пошани до старших за
віком, вищих за соціальним становищем тощо.
Для вираження ввічливості в багатьох українських діалектах і в
розмовній літературній мові використовується 3-я особа множини –
займенниковий іменник вони і відповідна форма дієслова – замість
3-ої особи однини: мама прийшли і под. Мовознавці такий спосіб
означення третьої особи називають «звичаєвою формою множини»
[11, с. 277], «множиною шани» [3], «пошанною множиною» [7,
с. 72]. Проаналізувавши ареал поширення відповідної форми,
О. Миронюк зробила висновок про те, що пошанна множина
питомо властива українській мові [4, с 56].
У творах Івана Франка «пошанна множина» найчастіше
вживається у розмовах про людей, вищих за соціальним статусом.
Розмови про батьків: А от нині рано паламар приходив та казав, що
єгомость мають щось з татом поговорити, а они щось троха не
змагають на ноги, так я вже й з ними й сюда прийшов (Навернений
грішник, т. 14, с. 349). У Галичині шанобливе ставлення до батьків
закладалося змалечку і до кінця життя не зазнавало змін на мовному рівні.
Розмови про панів-міщан: - Ні, прошу пані, не хорі. Певно
там у листі витолковує. Нехай пані будуть ласкаві прочитати.
Моя пані казали мені зачекати на відповідь (Для домашнього
огнища, т. 19, с. 87).
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Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14

Розмови про поміщиків: - Панунця казали, щоб я зачекала,
може, вам треба буде зілляти води на руки (Не спитавши броду,
т. 18, с. 435), але в розмові незалежних селян маємо: – Але то пан
лютий буде! Війте, гей, війте, - та ви не маєте ту чого стояти,
на очі йому показуватися! Наганьбить вас перед усім панством і
перед маршалком повітовим! (Іригація, т. 18, с. 120).
Розмови про осіб духовного сану: - Спить? Та де то може бути?
Ми знаємо єгомостя не віднині. Єгомость у таку пору, перед обідом,
ніколи не сплять (Основи суспільності, т. 19, с. 334), або ж: - Та нехай
пані графиня не беруть собі того так дуже до серця, – промовив він,
силуючись успокоїти її, – наші єгомость старенькі, вони мають свої
різні дивацтва. Я думаю, що се у них не надовго (Основи суспільності,
т. 19, с. 237). Номінацію священиків третьою особою множини
потрібно розуміти усталеним способом для селян. Іншу ситуацію
спостерігаємо в панському середовищі, де вищий за статусом мовець
(панич) вживав однину, говорячи про священика: - Єгомость тепер
спить (Основи суспільності, т. 19, с. 334).
Про усталену традицію «пошанної множини» свідчить
наративний текст Івана Франка, в якому згадані форми мають
найбільшу частоту вживання для номінації представників сільського
духовенства в ранніх творах письменника (див. оповідання
«Навернений грішник» (1877), «Гутак. Повість із громадського та
родинного життя нашого народу» (незавершений твір, написаний після
1876 р.) та «Іригація» – твори кінця 80-х років ХІХ ст.).
У пізніших творах, описуючи персонажів-священиків, Іван
Франко відходить від форм третьої особи множини. Це пояснюємо
зміною оповідача: у ранніх творах, присвячених громадському
життю села, розповідь велася з позицій сільського спостерігача, у
пізніших на перше місце виступали оповідачі, представники інших
прошарків (адже проблематика творів змінювалася).
Підсумуємо. Граматичний спосіб апеляції «воникання» постає
найвищим засобом вираження ввічливості в асиметричних
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ситуаціях спілкування. Адресанти найчастіше зверталися до
адресата мовлення як до третьої особи (слуга – поміщик, селянин –
священик, дрібний чиновник – його начальник тощо).
Ілюстративний матеріал з художніх творів Івана Франка показав,
що форми «вінкання» та «воникання» функціонували як
паралельні, але друга значно переважала. При переході на ближчий
рівень спілкування, відбулася зміна способу звертання з
«воникання» на «Ви» чи «ти». Матеріал засвідчив усталену
традицію «пошанної множини» в українській культурі, зокрема в
розмовах про старших у родинній ієрархії та духовних осіб.
Перспектива подальших досліджень – аналіз функціонального
навантаження прономінальних форми «викання», «вінкання» та
«воникання» в сучасному мовному етикеті українців.
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Гаврыш М. М. Прономинальные формы адресации как
средство маркировки социального статуса говорящего.
Аннотация
На примерах форм третьего лица единственного числа («вінкання»),
третьего лица множественного числа («воникання») и множества
почета в наименовании третьих лиц в статье выяснено корреляцию
между социальным статусом говорящих и языковыми средствами в
асимметричных ситуациях общения.
Ключевые слова: множество почета, «вінкання», «воникання»,
наименование третьих лиц, асимметричная ситуация общения .
Gavrysh M. M. Pronominal forms of addressing as a mean of
speaker’s social status marking.
Summary
The article analyzes the methods of appealing to one person, which are
means of social statuses marking. On the examples of the forms of the third
person singular («you-nomination»), the third person plural («Younomination») and the plural form of respect in course of third persons
denomination, the correlation between the speakers’ social status and the
linguistic means in asymmetric situations of communication was clarified.
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It has been discovered that the «You» - nomination acts as a common
marker of courtesy and respect regardless of the situation. Among the
grammatical means, the championship in higher social status marking is
occupied by «you-nomination» and «You-nomination» and addressing the
appeal to the mistress / lady. In Ivan Franko’s works these methods of appeal
are used to stylize and individualize the language of a socially lower addressee.
The grammatical method of appealing the «You-nomination» is the
highest level of expression of courtesy in asymmetric situations of
communication. When switching to the next level of communication, there was
a change in the way of approaching: «they-nomination» was substituted by
«You» - or «you» - nation.
The material testified the established tradition of «the plural form of the
respect» in Ukrainian culture, in particular in conversations about the elders
in the family hierarchy and clerics.
The prospect of further research is an analysis of the functional load of
prohnominal forms of «You-nomination», «you-nomination» and «theynomination» in modern language etiquette of Ukrainians.
Key words: plural form of respect, «you-nomination», «You-nomination»,
denomination of the third person, asymmetric situation of communication.
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ТЕРМИНЫ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В статье рассматриваются вопросы наиболее представительной
части лексики, в которой ярче всего проявляется специфика словарного
запаса людей, принадлежащих к одной профессиональной группе. В сфере
каждой отдельной профессии, специальности, связанной определенной
отраслью общественного производства, науки, культуры, искусства,
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спорта, всегда существует определенный запас лексики, относящейся к
предметам и понятиям, существенно важным для данной отрасли.
В социальном пространстве наблюдается активное взаимодействие
между терминами и не-терминами, системный переход лексики из одних
сфер в другие. Особенно наглядно эти процессы просматриваются в
периодической печати, где можно отметить три этапа: общее
расширение употребления терминов; переосмысление терминов, переход в
экспрессивные речевые средства; полная детерминологизация.
Ключевые слова: лексика, терминология, однозначность,
синонимический дублет, многозначность, мотивированность, терминынеологизмы, экспрессивно речевые средства, детерминологизация.

Словарный состав современного русского языка богат и
разнообразен,
что
определяется
целым
рядом
социолингвистических факторов. Характеризуя существование и
функционирование русской лексики в современном социальном
пространстве, необходимо, прежде всего, учитывать структуру
самого общества Российской Федерации, представляющего собой
не просто совокупность отдельных людей, а сложную систему
самых разнообразных групп: классов, профессиональных
коллективов, жителей отдельных городов, регионов, членов
общественных организаций, представителей поколений и т. д.
Общение с помощью языка осуществляется, прежде всего, в
рамках конкретных социальных групп, каждая из которых, используя
единый лексический запас, тем не менее, характеризуется известным
своеобразием как в частоте употребления определенных разрядов
слов, так и в их составе. В связи с этим словарный запас русского
языка может быть систематизирован с учетом такого параметра, как
общеупотребительность /ограниченная употребительность. Известно,
что состав терминологической лексики в три раза превышает объем
общеупотребительной [3, с. 54–55], что и вызывает необходимость
особого рассмотрения специальной лексики как важнейшего
компонента словарного состава современного русского языка.
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Роль терминологической лексики в современном русском языке
значительно возросла. Если в словаре В. И. Даля помещено только
двести спортивных терминов, в словаре Д. И. Ушакова – восемьсот, в
МАСе – тысяча четыреста, то в современной спортивной
терминологии их насчитывается свыше двадцати пяти тысяч [3, с. 96].
В этом отношении показательны такие данные неологических
словарей, в которых более половины слов (до 80 %) составляют
термины. Терминологическая лексика противопоставляется
общеупотребительной,
во-первых,
своей
содержательной
связанностью с объектами определенной специальной области, вовторых, тем, что в рамках специального общения она обладает
высокой частотностью, а с точки зрения словарного состава в
целом лишь в очень незначительной степени включается в сферу
достаточно частотной лексики.
В настоящее время терминология превратилась в особую научную
дисциплину, в разработке которой, наряду с лингвистическими (см. :
[1]; [4]; [6]; [7]; [8]; [10]; [11]; [12]), участвуют специалисты по
информатике, науковедению, представители всех наук. Существуют
специальные комитеты отраслевого федерального и международного
статуса, призванные учитывать, направлять и регламентировать
развитие терминологии в целом.
Цель статьи – выявить этапы освоения терминов в социальном
пространстве на материале периодической печати.
В работах В. П. Даниленко терминология классифицируется
как «принадлежность языка науки, как основная, наиболее
значимая и информативная часть лексической системы науки [10,
с. 15]. Язык науки рассматривается автором как особая
функциональная разновидность литературного языка, более узкая
по своим функциям, но более широкая – по средствам. В языке
науки выделяется три слоя лексики: 1) нетерминологическая
лексика, представленная главным образом словами с отвлеченными
и обобщенными значениями; 2) общенаучная лексика, постоянно
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расширяющаяся благодаря интеграции наук; 3) собственно
терминологическая лексика как «совокупность специальных
наименований
разных
областей
науки
и
техники,
функционирующих в сфере профессионального общения» [10, с. 3].
Термины составляют наиболее регулируемую часть
словарного состава языка, в определенном смысле – наиболее
искусственную, сознательно создаваемую и предусматривающую
регламентации. В связи с этим они обладают рядом существенных
признаков, по которым термины в самом общем виде
противопоставляются всем остальным словам (нетерминам).
Назовѐм основные из них.
1. Значение терминов специфичны, так как выражают
научные понятия, требующие точной дефиниции в соответствии с
уровнем развития той или иной отрасли знаний. Следовательно,
сама природа термина исключает или, по крайней мере, сильно
ограничивает семантическую неопределенность. Если семантика
обычного словам соотносится с практическими представлениями о
том или ином объекте, то семантика термина отражает содержание
научного, более глубокого понятия. В связи с указанными
функционально-семантическими особенностями терминов они
являются всегда прямыми и нейтральными, лишенными
коннотативных компонентов наименованиями.
2. Термины всегда функционируют как члены определенных
терминосистем. В рамках терминологии той или иной отрасли они
закономерно связаны друг с другом, и содержание одного термина
формируется и осмысливается на фоне других. В терминосистемах
черты системности лексики проявляются наиболее отчетливо, в
особенности в парадигматическом плане, в частности в наличии
регулярных оппозиций, ср.: архаизмы – неологизмы. Семантические
соотношения в терминологии подчеркиваются системностью
оформления, например, используются одни и те же суффиксы:
фонема, морфема, лексема. В названиях разделов языкознания, как
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и в других науках, используется модель сложных слов с элементом
…логия: фонология, лексикология, морфология, фразеология и др.;
в названиях атомных ускорителей – с компонентом …трон:
бетатрон, космотрон, синхротрон, фазотрон и т. п.; названия
вновь открываемых компонентов живой клетки получают
оформление с помощью элемента …сома: хромосома, рибосома,
информосома, центросома. Модели могут быть специализированы
в рамках отдельных наук. Так, в геологии с помощью суффикса -ит
от имен собственных образуются названия минералов: алтаит,
байкалит, ломоносовит и т. д. В медицинской терминологии
омонимичный суффикс используется для образования названий
болезней воспалительного характера от названий органов
человеческого тела: колит, нефрит, гастрит, менингит,
холецистит, бронхит и т. п. Таким образом в использовании
определенных моделей ярко проявляется регулярность терминов,
возможность их искусственного и осознанного образования.
3. Узкоспециальные термины отличаются от обычных слов
однозначностью и отсутствием синонимов. Однако в
терминологии допускается особого типа омонимия. В разных
терминосистемах могут использоваться одни и те же лексемы для
обозначения различных понятий, например, редукция – в качестве
химического термина для обозначения «освобождения от
окисления», в биологии – «упрощение организма, связанное с
утратой функции», в технике – «понижение силы давления и
напряжения», в лингвистике – «ослабление звучности гласных», в
медицине – «вставление куска кости взамен поврежденной», в
истории – «изъятия у феодалов коренных земель в Швеции во
второй половине ХVІІІ в.». С лексикологической точки зрения все
эти значения можно рассматривать как многозначность, точнее –
как межсистемную терминологическую омонимию.
Отсутствие синонимии, как и многозначности, призвано
обеспечить терминологическим системам четкость и определенность.
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Реально же в любой терминологии встречается нарушение этого
требования. Например, термин лексема используется в лексикологии
в двух значениях: «обобщенный инвариант» и «внешняя оболочка
слова»; синтаксис: «типы предложений и законы их образования» и
«наука о предложении». Этому способствует также сосуществование
русского термина с иноязычным: правописание – орфография,
приставка – префикс; замена длинного термина коротким:
коэффициент полезного действия – КПД и под.
4. Вопрос мотивированности терминов не имеет однозначного
ответа. С одной стороны, значение термина должно определяться
научной дефиницией и не зависеть от семантики тех средств,
которые используются для его образования. Этому в полной мере
отвечают иноязычные термины: бином Ньютона, допущение Бора,
черный ящик (в кибернетике) а также аббревиатурные термины
типа АСУ, АИК, Уран-235 и под. С другой стороны, в любой
терминосистеме встречаются производные слова, связанные
отношениями мотивации: слог – слоговой принцип; знак –
знаковый; вариант – инвариант; фраза – фразеология и т. п.
Большая часть русской терминологии является мотивированной,
ибо термины, будучи все-таки элементами лексической системы
русского языка, подчиняются ее законам. Так, способы
образования терминов-неологизмов те же, что и в обычных словах:
память ЭВМ (семантический способ), блок управления (составное
наименование), пескование (морфологический, суффиксальный),
гидроэнергетика (морфологический, словосложение). Вместе с
тем, в рамках этих общих способов проявляются особенности,
характерные именно для терминологии. Так, часто указывается
лицо, создавшее или предложившее тот или иной термин.
Например, термин биосфера введен В. И. Вернадским, 104-й
элемент Периодической системы был назван Г. А. Флеровым
курчатовием, термин космический корабль был предложен
С. П. Королевым.
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В терминологии активно используются стандартные
интернациональные элементы словосложения, генетически
связанные с греко-латинской традицией: авиа-, видео-, гидро-,
метео- и др.: -граф, -дром, -метр, -тека и т. д. Только в
терминологии есть обозначения, в состав которых входит
символика других наук: а-частицы, j-излучение.
Состав
терминологической
лексики
отличается
от
общеупотребительного фонда также и тем, что в нем подавляющие
большинство слов – имена существительные, которые более всего
приспособлены для выражения понятий. С помощью
существительных в терминологии обозначаются не только понятия
о предметах, но и понятия о качествах и действиях, например:
кислотность, однозначность, морозостойкость, слежение,
оруднение, дождевание.
Четко противопоставить терминологию общеупотребительной
нетерерминологической лексике невозможно. Между ними лежит
широкая полоса, в которой термины существуют как бы в
постоянном колебании между идеальными требованиями
(однозначность, нейтральность, отсутствие синонимов) и реальными
законами живой и динамичной лексической системы [5, с. 176].
Именно в этой «переходной» полосе осуществляется активное
взаимодействие между терминами и нетерминами, ибо реальные
люди в своей конкретной речевой деятельности употребляют их в
одном ряду. В результате таких взаимодействий осуществляются
системные переходы лексики из одних сфер в другие: терминов в
сферу общей лексики (детерминологизация) и наоборот – наполнение
терминов за счет ресурсов общей лексики (терминологизация).
Наиболее общей и сильной тенденцией является расширение
границ употребления терминологической лексики, выход
терминов за рамки узких специальных сфер с последующим
возможным
переосмыслением
и
включением
в
общеупотребительную лексику. Общими предпосылками таких
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процессов являются: всеобщая образованность, расширение сфер
массовой коммуникации, повышении роли науки во всех сферах
общественной жизни. Все это создает особенно благоприятные
условия
для
активных
процессов
взаимодействия
терминологической
лексики
с
общенародной
(общеупотребительной) частью словарного состава современного
русского
языка.
Особенно
наглядно
эти
процессы
просматриваются в периодической печати. По данным языка газет,
можно выявить основные этапы этого процесса.
Первым этапом является общее расширение употребления
терминов как в обычных корреспонденциях, так и в специальных
материалах популяризаторской направленности. Ср. хотя бы
заголовки газетных материалов: Конвектор расправляет плечи.
Гидропоника на новом этапе. Дизайн – не косметика и т. п. В заметке
«Из кладовых Нептуна», посвященной музею водорослей, наряду с
известными терминами, такими как йод, витамины, микроэлементы,
использованы узкоспециальные: ламинарий, фукус, агар, манит,
альгинит натрия. В корреспонденции «Мертвеет живая вода»
(Уральский рабочий. 1986. 25 апреля), сообщающей о засорении
Нижнетагильского пруда, кроме широко известных терминов
прокат, сброс, водозабор, очистные сооружения, используются и
более специальные: взвеси, пруд-осветлитель, закольцованный
оборот, донные отложения. Смысл подобных узкоспециальных
терминов читатели осознают приблизительно, опираясь на
«подсказку» контекста или внутренней формы слова.
Второй этап освоения термина связан с его переосмыслением.
Термин употребляется в необычном контексте в необычном,
переносном значении, например: турнирная орбита; полигон
предприимчивости; финансовые вампиры; вирус канцелярщины;
алгоритм успеха; безответственность – планктон аферистов;
это – нейтрино в государственном атоме. Во всех приведенных
примерах термины выступают как экспрессивные речевые средства.
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Третий этап – это полная детерминологизация слова, когда
термин утрачивает и свое специальное значение, и свою
экспрессивность, становится одним из производных (вторичных)
значений имеющих нейтральный характер. Например, у слова
контакт, помимо специальных терминологических значений (в
технике, геологии), имеется нейтральное общеупотребительное
значение «взаимное общение; взаимопонимание, согласованность
в работе». У слова реакция, помимо биологических, химических и
физических
терминологических
значений,
имеются
общеупотребительные значения «состояния, возникающие в ответ
на какое-либо воздействие» и «резкая перемена в самочувствии,
имеющая характер перехода от напряжения к слабости».
Свою лепту в этот процесс вносят писатели. Так, в текстах
прозаических произведений современные писатели, изображающие
профессиональную жизнь героев, широко включают в них
специальную терминологию. В тексте романа «Иду на грозу»
Д. Гранина встречаемся с терминами, употребленными в их прямых
значениях, например: Завод переживал неприятности с приводами
новой серии специальных контакторов; При испытании чугунные
каретки
разбивались;
Каретка
скользила
по
дуговым
направляющим, и поломка происходила тогда, когда скорость
достигала рабочей. В романе также встречаемся с образным,
переносным употреблением терминов: Крылов повернулся и пошел,
возвращаясь в неэвклидово пространство.
Аналогичные явления встречаются и в языке поэзии, в
частности у А. Вознесенского:
Был парень, одетый в скафандр, И ракета на старте
Представьте, как он смеялся В своем невесомом полете.
Или: Вот зачем, мой Париж прощальный, Не пожар твоих
маляров – Славлю стартовую площадку Узкой улочки Мари Роз.
Во втором тексте термин стартовая площадка употреблен в
переносном значении.
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Обратное движение из сферы общей лексики к терминологии
осуществляется в двух типах явлений, о которых говорилось выше.
Во-первых, это развитие вторичных терминологических значений у
обычных слов, например: значение «помехи в канале связи» в слове
шум как термине информатики, значении «снижение прочности
металла под влиянием переменных нагрузок» в слове усталость
как техническом термине. Во-вторых, вхождение обычных слов в
составные термины типа субаквальная ванна, бесшажный ход,
мягкая посадка, красная книга и т. п.
Особого рассмотрения заслуживают профессионализмы –
группа слов ограниченного употребления, которая существует
только в сфере устного общения. Профессионализмы близки к
терминологии в том плане, что используются в общении людей
одной специальности или профессии.
Если сфера собственно терминологии – письменная речь, то
профессионализмы принадлежат сфере устной речи, являясь в этом
плане стилистически маркированными. И что особенно важно, они
представляют собой вторичные наименования тех или иных
явлений, специфических для определенной отрасли, выступают
обычно в качестве синонимов специальной терминологии. Так,
физики в устном общении называют синхрофазотрон кастрюлей,
архитекторы чертеж особого типа (с высоты птичьего полета) –
птичкой, электротехники короткое замыкание – коротышем,
механизаторы особо мощный трактор – батраком.
Широко представлены в устной профессиональной речи
специфические глагольные слова. Например, выражение
протропить зверя (проследить путь движения) отмечено в речи
работников лесного заповедника; отслеживать комету (следить
за движение кометы) – в речи астронома; фраза Залежь еще не
опоискована зафиксирована в речи геологов и т. п.
Существование профессионализмов обусловлено двумя
факторами. Во-первых, естественным стремлением к сокращению
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некоторых часть встречающихся выражений, например: провести
поиски – опоисковать, продать билеты – обилетить, запускание
рыбы в водоем – зарыбление, борцы вольного стиля – вольники;
музыканты, играющие на струнных инструментах, – струнники.
Во-вторых, тенденцией к замене слишком часто употребляющихся
специальных
слов
более
выразительными,
образными
синонимами. Результат действия этой тенденции – появление в
речи металлургов слова козел, в речи водителей – холостяк
(порожний рейс), в речи физика – кастрюля, в речи спортсменов –
баранка (нулевой результат) и т. п. В устной профессиональной
речи имеют место некоторые фонетико-грамматические
особенности, например: компáс, рапóрт, векторá.
Устные профессионализмы сближаются через сферу так
называемого «интержаргона» [6, с. 36] с жаргонной и арготической
лексикой, что является предметом рассмотрения в перспективе.
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Грицева А. П. Терміни в соціальному просторі.
Анотація
У статті розглядаються питання найбільш вагомої частини спеціальної
лексики, у якій найяскравіше виявляється специфіка словникового запасу
людей, які належать до однієї професійної групи. У сфері кожної окремої
професії, спеціальності, зв’язаної з певною галуззю суспільного виробництва,
науки, культури, мистецтва, спорту, завжди є окремий запас лексики, що
стосується предметів і понять, суттєво важливих для якоїсь галузі.
У соціальному просторі відзначається активна взаємодія між
термінами і не-термінами, системний перехід лексики з одних сфер в інші.
Особливо ці процеси помітні в періодичній пресі, де можна визначити три
етапи: загальне розширення вживання термінів; переосмислення термінів,
перехід в експресивні мовні засоби; повна детермінологізація.
Ключові слова: лексика, термінологія, однозначність, синонімічний
дублет,
багатозначність,
мотивованість,
терміни-неологізми,
експресивно мовні засоби, детермінологізація.

Gritseva A. P. Terms in the social space.
Summary
The article deals with the issues of the most important part of the special
vocabulary, which most clearly reveals the specifics of the vocabulary of
people belonging to one professional group. In the field of each particular
profession, a specialty connected with a certain branch of social production,
science, culture, art, and sport there is always a separate vocabulary which
refers to goods and concepts that are essential for a particular industry.
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In the social environment there is an active interaction between terms and
non-terms, the systematic transition of vocabulary from one sphere to another.
Particularly, these processes are noticeable in the periodical press, where it is
possible to mark three stages: the general expansion of the use of terms; rethinking
of terms, transition to expressive language means; complete determinisation.
Key words: vocabulary, terminology, uniqueness, synonym doublet, polysemy,
motivation, terminology, neologisms, expressive language means, determinisation.
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СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНТРОПОНІМІВ ТА
ТОПОНАЗВ В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО
У статті проаналізовано онімний простір історичних романів
Павла Загребельного «Роксолана» та «Я, Богдан (сповідь у славі)»,
зокрема схарактеризовано антропоніми і топоніми з погляду
стилістичного навантаження. Встановлено, що найбільший пласт
становлять антропоніми, тобто імена, імена по батькові та прізвища
героїв романів; також в обох творах автор дуже часто використовує
власні географічні назви (ойконіми, хороніми, мікротопоніми, гідроніми).
Ключові слова: антропонім, історичний роман, ойконім, онім,
ономастика, топоніми.

Вивчення функціонування онімів у художньому тексті, маючи
порівняно невелику традицію, все ширше привертає увагу
дослідників, більшість з яких вважає, що без аналізу онімного
простору справжнє розуміння тексту, його глибинних,
підтекстових змістових пластів, просто неможливе. Власні назви в
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тексті дають неоціненну інформацію для інтерпретації цього
тексту, нерідко й таку, що іншими способами в тексті не виражена.
Вони забарвлюють, увиразнюють текст, виконуючи й істотну
текстотвірну функцію. Щоб по-справжньому оволодіти текстом,
треба розібратись і в тих власних назвах, які вжито в тому чи
іншому тексті [5, с. 69].
Вивчення особливостей художньої мови творчої спадщини
Павла Загребельного – одна з найважливіших проблем сучасної
філологічної науки, про що свідчать численні наукові
літературознавчі й мовознавчі праці. Особливість ономастичної
творчості Павла Загребельного позначена умінням вводити в
художній текст онімний простір, який найбільш вдало вписується
в сюжет, тим самим унікально реалізуючи творчий задум. У
мовній палітрі його історичних романів оніми постають
особливими засобами виразовості.
Вивченню ономастикону художніх творів присвячено чимало
наукових праць як українських, так і зарубіжних дослідників. Так,
онімну номінацію персонажів у художньому тексті аналізували і
українські науковці Л. Белей, А. Вегеш, Т. Гриценко, В. Калінкін,
Ю. Карпенко, Л. Кричун, Т. Крупеньова, Г. Лукаш, М. Мельник,
Т. Наумова, Л. Селіверстова, Р. Таїч, Л. Шестопалова, Р. ШотоваНіколенко, і зарубіжні – М. Альтман, Б. Бірус, А. Вільконь,
С. Гавор, А. Ґурський, М. Кнапова, Л. Колоколова.
У центрі уваги науковців опинилися художні тексти Тараса
Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Бориса Грінченка,
Володимира Винниченка, Миколи Хвильового, Олеся Гончара,
Павла Загребельного, Ліни Костенко. Опрацьовано також
літературно-художні антропоніми у творах В. Дрозда, П. Куліша,
Я. Славутича, Григорія Тютюнника, Ю. Яновського та інших
письменників.
Онімія в художньому творі – явище складне й багатоаспектне.
І саме від майстерності автора дібрати власні назви відповідно до
27

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14

потреб контексту, жанрових особливостей твору залежить
сприйняття художнього тексту читачем. Оскільки семантична
глибина онімів необмежена, то насамперед авторові важливо
самому осмислити цю глибину та майстерно передати її у формі
відповідних контекстів за допомогою влучного, виваженого
словесного оточення [2, с. 335].
Однак зазначимо, що в кожному ономастилістичному вжитку
власної назви наявні елементи ономапоетики: поетонім пов’язаний
не тільки з відповідним образом, а й з художнім текстом у цілому.
Свого часу багатьма ученими-ономастами було висунуто
низку розгорнутих функціональних класифікацій літературної
онімії. Одну з них, орієнтовану тільки на літературну
антропонімію (за термінологією автора – літературно-художню),
розробив Л. O. Белей, виділивши чотири групи літературних
антропонімів – нейтральні, характеристичні, дейктичні та
ідеологічні [1, с. 8–10].
Оскільки художній твір – це, передусім, зображення людей,
суспільства, відповідно і їхньої діяльності, то найвагомішою
групою власних назв для художнього твору є антропоніми.
Не є винятком і історичні романи Павла Загребельного
«Роксолана» та «Я, Богдан (сповідь у славі)», де значну частину
онімів становлять антропоніми. Їхні стилістичні функції
надзвичайно різноманітні.
Так, текст історичного роману «Роксолана» – багатющий
онімний простір, заповнений всіма можливими розрядами власних
назв, серед яких значну кількість становлять власні найменування
людей, які одержали додаткове семантичне наповнення завдяки
майстерному використанню автора твору.
З огляду на те, що в сюжетній канві твору є багато
персонажів, мова роману надзвичайно насичена антропонімами,
стає майже онімійною. Провідними антропонімами твору є,
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звичайно, імена головних героїв: Роксолана, Настуня, Хуррем,
Сулейман, Ібрагім, Селім, Сінам-ага, Махідевран та ін.
Наприклад, українське ім’я головної героїні – Анастасія, – у
тексті твору репрезентується тільки у лагідній, побутовій формі –
Настася. У цьому антропонімі простежується простота, доброта
та безтурботність носія імені: Пекла, яким батько лякав усіх
довкола, Настася не боялася, щойно стала розуміти слова
дорослих людей, бо ж бачила те пекло щодня, жила в ньому разом
зі своєю нещасною матір’ю [3, с. 32]; Ще зовсім малою була
Настася, коли напали на Рогатин волохи [3, с. 38]. Саме у такій
формі цей антропонім з боку автора має виразну емоційну оцінку.
З розвитком сюжету роману ім’я головної героїні змінюється
на турецьке Роксолана, або ж Хуррем, та набуває виразної
онімічної позиції: То показуй те, що сховане у цієї доньки диких
роксоланів! Ти ж роксолана?; «Пишіть мерщій дожеві, що ви
перший довідалися про походження загадкової султанші, яка
може в майбутньому мати досить загадковий вплив на
Сулеймана, і що справжнє її ім’я – Роксолана; Рушен і Роксолана
– так зватимешся… [3, с. 51]; В гаремі її ще звуть Хуррем, тобто
розвеселена. Іноді – Рушен, тобто сяйлива. А Хасекі – це титул
[3, с. 194].
Інші антропоніми на позначення осіб жіночої статі
вживаються у тексті твору як в офіційній, так і в неофіційній
формах: Марунька, Лександра (Олександра), Урсуля, Янечка.
Серед антропонімів українського походження найбільш
вживаними є чоловічі імена та прізвища, кожне з яких виконує в
тексті роману певну стилістичну роль. Наприклад, чоловічі імена
вживаються переважно в офіційній формі, у поєднанні з
прізвищем, подекуди лише прізвища: Гаврило Лісовський, Іван
Морозов, Михайло й Марко Скобличі, Єронім Скарбський, Кузь
Смикайло, Бобовський, Бжуховський, Стефан, Іван Требушко,
Василь Чуйчишин, Ян Студеняк, Роздоський, Якубович та ін.
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Один з головних героїв аналізованого роману – батько
Настасі, Гаврило Лісовський. Його постать займає досить помітне
місце лише на початку твору, а його іменування має такі варіанти:
Лісовський, Отець Гаврило Лісовський, отець Лісовський, Гаврило
Лісовський, панотець Лісовський, отець Гаврило.
Як уже нами зазначалося, відповідно до розвитку сюжету
твору та до місця подій, у творі «Роксолана» все ж таки
переважають антропоніми турецького походження. Стилістичною
особливістю турецького іменування осіб є те, що кожне ім’я має
певне значення. Наприклад, це стосується таких антропонімів:
- жіноче ім’я Махідевран – І тепер майже ніхто не згадував її
ніжного імені Гюльбахар, звано по-новому, відповідно до
становища, яке зайняла при дворі, – Махідевран, тобто Господиня
Віку [3, с. 77]; Сулейман неблимно дивився на ту, яку звав
Весняною Трояндою і Повелителькою Віку, яку ще зовсім недавно
ставив понад усе, без якої не міг дихати [3, с. 150];
- ім’я Сулейман – Сівши на трон Османів поруч із Володарем
Віку султаном Сулейманом… [3, с. 302].
Окрім того, антропоніми турецького походження часто
супроводжуються додатковими назвами на позначення певної
ознаки чи якості носія імені: Баязид Справедливий; Явуз Грізний;
Джафер-бега, прозваний Кровопивцем; Мудрий Кемаль-пашазаде; Газалі, прозваний Словянином та ін.
Для надання серйозності та достовірності тону оповіді, а
також відтворення історичної епохи описаних подій Павло
Загребельний в історичних романах дуже часто послуговується
іменами відомих історичних постатей, таких як Ярослав Осмомисл,
Катерина Сфорца, Рід Османів (Османи), Олександр
Македонський, Генріх VІІІ, Карл V та ін.
Поряд з антропонімами, символічного звучання в тексті
історичного роману «Роксолана» набувають і топоніми, зокрема
ойконіми, хороніми та гідроніми:
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- Руська земля (Стояв, захищаючи плече Дмитрія Донського,
поліг, не відступивши, бо то було поле честі всієї землі Руської [3,
с. 654] );
- Київська держава (…хвалився дяк своїм родоводом, що сягав
у найглибші часи, мало не до початків держави Київської [3,
с. 654] );
- Стамбул (Пробувала рятуватися, відвертаючи очі на мури
Стамбула [3, с. 45] );
- Босфор (Розстелено на траві стамбульські килими – як дим,
як туман, як імла над Босфором [3, с. 141] );
- Дніпро (Ось почує, що царське військо пройшло вже й по
Дніпру, – ще й до царя прибіжить [3, с. 656], …оглядав з висоти
своєї смертної найдальше і найдивніше з історії свого вільного
народу: чорноморські степи, трави, табуни коней, прекрасних
вершників, вогнища під зорями, ластівок у небі, широкий Дніпро,
Карпати, сонце над Придунайською рівниною [3, с. 110] );
- Дністер, Прут (Тумани Дністра й Пруту лишалися збоку,
потоки й розтоки зеленого краю, води білі й чорні… [3, с. 42] );
- Дунай (На прощання ще довго дивився з високого
белградського берега на злиття Дунаю і Сави [3, с. 114] ).
У творі «Я, Богдан (сповідь у славі)», з огляду на місце
відображення подій, переважають антропоніми і топоніми
українського походження.
Зазначимо, що в романі «Я, Богдан (сповідь у славі)» серед
виявлених нами антропонімів переважають імена на позначення
осіб чоловічої статі. Такі антропоніми є як одночленними назвами
(ім’я або прізвище), так і двочленними (ім’я і прізвище): Кривоніс,
Бурляй, Нечай, Пушкар, Гладкий, Чарнота, Ганжа; Левко
Бубнівський, Каленик Прокопович, Михайло Мануйлович, Василь
Сакун, Іван Боярин та ін.
Відповідно до розгортання подій, зображених у романі,
антропонімійне поле складається переважно з найменувань
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історичних осіб – захисників і ворогів України: гетьман
Конецпольський, Казимир Великий, Станіслав Альбрихт Радзівілл,
король Владислав, гетьман Остряниця та ін.
Так, значне стилістичне навантаження має антропонім – ім’я
головного героя, оповідача роману Богдан Хмельницький,
вживання якого у тексті твору має виразну онімічну позицію та
побутує у різних варіантах: Богдан, Хмельницький, пан
Хмельницький, Хмель, гетьман Хмельницький, гетьман Хмель (…я
сам відсунув його в забуття, бо я – гетьман. Я – Богдан; Дієписці
зобразили се так, буцімто Хмельницький, розгнівавшись за те,
що в нього відняли вітцівський хутір…; Хочемо бачити пана
Хмельницького ще й у Варшаві і то конче…; Вважали, що грім
ударив тільки над чигиринським сотником Хмелем, а луна від
того грому розкотилася по всій землі…; Де ж ти, гетьмане
Хмелю, захиснику й збавителю?; Я, Богдан, гетьман
Хмельницький. Я втішався самовиправданнями, смакував ними)
[4].
Щодо вживання жіночих власних назв, то автор вкладає в уста
оповідача зменшено-пестливу форму імен: Мотрона – Мотронка,
Мотрононька; Ганна – Ганнуся (про малу ще дівчинку).
Зазначимо, що головний герой – Богдан – поклоняється
Мотроні, як Вічній Жіночності: Звертався до Мотрони, як до
бога, – лише думкою, молитвою, покликом і запитаннями, які
зостаються без відповіді; Матрегна. Цариця матерів і жінок.
Жінка над жінками, як однині я гетьман над гетьманами; Я ж
кланявся Мотроні й пані Раїні гетьманськими дарунками з
тканин, хутр і коштовностей…; Єдине душі й серця кохання,
найвродливіша і найукоханіша душі й серця втіхо, найпрекрасніша
Мотрононько, пані і добродійко, гетьманшо моя!; …я взяв
Мотронку і зник з Чигирина, щезнув, сховався й заховався од
світу…; Вибравши хвилю, коли Якимко не докучав нам своїми
руїнницькими замірами, Ганнуся облишила своє змагання з
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сорочиною…; Вже народила Ганна мені сина Тимоша й дочку
Катрю, вже й другого сина Юраська подарувала… [4].
Певне стилістичне навантаження отримують найменування
інших історичних осіб: Іванець Брюховецький (частіше побутує
форма Іванець), гетьман коронний Конецпольський, гетьман
Остряниця,
обозний
генеральний
Сурмило,
полковники
Гайдаревський, Запалій, обозні Кизим і Сучевський та ін., до складу
яких автор вводить назви титулів, що у складі твору стає
контекстуальним антропонімом та надає звучанню імені героя
високої експресивної напруги.
Серед географічних назв значне стилістичне навантаження
мають такі топоніми, як:
- макротопоніми – Україна, Польща, Русь, Європа,
Запоріжжя, Швеція, Франція, Крим, Велике князівство
Литовське;
- ойконіми – Чигирин, Київ, Суботів, Корсунь, Краків, Княжі
Байраки, Берестечко, Переяслав, Варшава, Пилявці, Стамбул,
Гданськ, Лисянка, Гадяч;
- гідроніми – Дніпро, Жовті Води, Тясмин, Рось, Вісла;
Загальна висока експресивна наснага відбивається і на таких
онімах, як Московське князівство, Запорозька Січ (варіативна
назва – Січ), Річ Посполита, Кодацька кріпость.
Отже, усі засвідчені нами в текстах історичних романів Павла
Загребельного («Роксолана» та «Я, Богдан (Сповідь у славі)») та
проаналізовані типи онімів мають свою прагматичну скерованість,
своє стилістичне навантаження. Потрапивши в художньо-образний
контекст, вони набули функційного переосмислення, експресивної
виразності, а також виконують важливі функції творення
художнього простору й розвитку сюжетної лінії. Власні імена
згаданих історичних творів красномовно ілюструють майстерність
Павла Загребельного у вибудові онімної площини, де кожна
пропріальна одиниця стає важливим засобом художнього письма,
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постійно узгоджуючись із контекстуальним вживанням і сюжетнотематичною лінією.
Перспективою подальших досліджень стане онімний простір
історичних романів П. Загребельного «Євпраксія», «Первоміст» та
ін., а також порівняльний аналіз щодо продуктивності вживання
онімів у досліджуваних творах.
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Дикая Л. Л. Стилистический потенциал антропонимов и
топоназваний в исторической прозе Павла Загребельного.
Аннотация
В статье проанализировано ономастическое пространство
исторических романов Павла Загребельного «Роксолана» и «Я, Богдан
(исповедь в славе)», в частности охарактеризованы антропонимы и
топонимы с точки зрения стилистической нагрузки. Установлено, что
наибольший пласт составляют антропонимы, то есть имена, отчества
и фамилии героев романов; также в обоих романах автор очень часто
использует собственные географические названия (ойконимы, хоронимы,
микротопонимы, гидронимы).
Ключевые слова: антропоним, исторический роман, ойконим, оним,
ономастика, топонимы.
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Dyka L. L. Stylistic potential of anthroponyms and toponames
in the historical prose of Pavel Zagrebelnyi.
Summary
The article analyzes the onomastic space of the historical novels of Paul
Zagrebelnyi's «Roksolana» and «I, Bohdan (confession in glory)», in
particular the anthroponomisms and toponyms are characterized from the
point of view of stylistic load. It was established that the largest stratum
consists of anthroponims, that is, the names, patronymics and the surnames of
the heroes of the novels; Also, in both novels, the author often uses own
geographical names or toponyms (oikonims, microtonoponoms, hydronyms).
Key words: anthroponom, historical novel, oikonym, onim, onomastics,
toponyms, toponames.
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ДЕРИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ УТВОРЕННЯ
КОМПОЗИТНИХ НОМІНАНТІВ
У статті проаналізовано основні дериваційні процеси основоскладання
в американському спортивному дискурсі. Названо основні моделі
основоскладання та суфікси, що модифікують значення спортивних
композитних номінантів. Вивчено відношення між компонентами
деривованих складних слів. Встановлено, що атрибуція спрямована на
формальний предикат, а дієслівна номіналізація перетворюється в
ад’єктивну складну одиницю. Доведено, що відношення між компонентами
деривованих складних слів мають об’єктно-кваліфікативний характер, а
атрибуція спрямована на семантичне ядро композита.
Ключові слова: основоскладання, композитний номінант, бахуврихі,
деривація, синтаксичні конструкції, дериват.
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Словоскладання – один із найпродуктивніших способів
словотвору. Існує чимало підходів до класифікації складних
лексичних одиниць, жоден з яких не охоплює усіх аспектів будови
та функціонування композитних номінацій в різних сферах їх
вживання. Н. Фабб розрізняє два типи складних слів –
ендоцентричні та екзоцентричні. Схожими є класифікації
Л. Блумфілда і А. Спенсера. Питаннями деривації композитних
номінантів присвячено чимало праць. Зокрема, М. М. Полюжин і
Л. Ф. Омельченко детально описують деривовані композитні
домінанти. Однак в американському спортивному дискурсі часто
порушуються норми загальноприйнятого основоскладання в
англійській мові. Спортивні композитні номінанти мови спорту
часто мають специфічні особливості, які досі не були висвітлені
лінгвістами. Саме цей факт і зумовлює актуальність дослідження.
Таким чином, основною метою статті є розглянути основні
елементи (афікси), які притаманні дериваційним процесам
основоскладання в американському спортивному дискурсі, та
проаналізувати відношення між компонентами деривованих
складних слів мови спорту.
У лінгвістичній літературі існує багато варіантів позначення
лексем типу long-kicked: extended bahuvrihi combinations,
synthetic compounds, double conversion compounds, extended
bahuvrihi adjectives, adjective bahuvrihi. Як правило, першим
компонентом є основи якісних прикметників. Іноді в цій функції
можуть використовуватися відносні прикметники. Часто першим
компонентом є прикметник у вищому чи найвищому ступені
порівняння, наприклад: longer-spotted. Серед інших можливих
типів ад’єктивних бахуврихі можна виділити такі, в яких іменник,
числівник, неозначений займенник, дієслово можуть бути першим
або другим компонентом (double-sided, hand-passed) [5].
Складнопохідні прикметники, які відповідають моделі (a + n) + ed,
є результатом згортання словосполучень або речень безпосередньо до
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рівня композита, наприклад shorthanded, backchecked. Варто відзначити
нечіткий характер критеріїв розмежування складних і складнопохідних
утворень, велике розмаїття думок стосовно словотвірної природи
лексем цього типу [2].
Термін бахуврихі спершу використовувався для позначення
присвійного екзоцентричного слова (той, хто має щось); з часом
став позначати загальне поняття «екзоцентричний». Або ж, як
доповнює
Л. Бауер,
цей
термін
в
результаті
почав
використовуватись для позначення «будь-якого складного слова,
яке не є гіпонімом свого головного компоненту» [7].
М. М. Полюжин і Л. Ф. Омельченко звертають увагу на два
типи структурно-складних бахуврихі: субстантивні утворення і
ад’єктивні складнопохідні. На їхню думку, процес ад’єктивації
складних конструкцій за допомогою словотвірного форманта -ed
сприяв збільшенню кількості субстантивних бахуврихі. в
результаті чого ад’єктивні бахуврихі почали використовуватися
автосемантично, не як модифікатори денотата, а замість них.
Англійській мові притаманне утворення назв людей і предметів
шляхом складання основ, одна з яких позначає частину тіла
людини або предмета, а інша є означенням, що виражається у
формі прикметника або іменника. Форма множини субстантивних
бахуврихі утворюється звичним шляхом, наприклад: red-shirts.
Але існують і такі композити-бахуврихі, в яких форма множини
позначає одну людину або явище, наприклад: fisticuffs (бійка
хокеїстів) [6, с. 18–21]. Г. Марчанд відносить бахуврихі до
екзоцентричних складних слів, оскільки їхній детермінат
знаходиться за межами конструкцій. Наприклад, пейоративномаркована одиниця ditchpig (негарна жінка, яка ганяється за
хокеїстами) позначає не тварину, а людину [9]. Характерними
рисами екзоцентричних утворень є реалізація потенційних сем
негативної емоційної оцінки та підвищена саркастична
тональність. При цьому варто зазначити, що стилістично
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марковані субстантивні бахуврихі утворюються у сфері сленгу,
рисами якого є професійна детермінованість. Експресивність
складних слів бахуврихі досягається за рахунок семантичного
ускладнення словотвірного акту метафоричним, або метонімічним
значенням слова. Наприклад: cherry-picker – халявщик, lumberjack
– допоміжний врестлер, що знаходиться поруч з рингом під час
бою. Л. Ф. Омельченко і М. М. Полюжин висловлюють думку про
те, що субстантивні бахуврихі необхідно розглядати як
метонімічні лексеми, а не еліптичні, адже вони є свідомим
утворенням за узуальною моделлю n+n, a+n, а не за розгорнутою
номінацією типу N whose N is A [6].
Неідіоматичні бахуврихі, значення яких є прозорим і
зрозумілим зі значень компонентів, як правило, демонструють
семантичне узгодження вербального оточення з прямим значенням
опорного компонента складного слова, наприклад, метонімічномотивований композит redshirt – травмований гравець, який
тренується в червоній формі. Ідіоматичні деривати виражають
переосмислені ознаки, а в їхній основі закладена семантика
мотивуючих неідіоматичних дериватів, наприклад yardjob – удар
за межі поля. Ними можна позначити те, для чого не існує прямого
позначення. Полісемія слів бахуврихі може розвиватись на основі
значень мотивуючої одиниці за допомогою переосмислення. Варто
зазначити, що переважними особливостями субстантивних
бахуврихі є експресивність, презирлива і жартівлива образність.
Особливий інтерес і складнощі у визначенні джерела мотивації
становлять композити-соматизми з ономасіологічною базою [7],
яка виражається назвами частин тіла людини або тварини. У таких
іменниках виділяють два типи переносу: а) позначене
ономасіологічною базою уподібнюється референту (puck-bunny,
ditch-pig); б )вказівна база в переносному значенні уподібнюється
референту (stonehands). Метафоричне значення виникає на базі
порівняння того, що представлене ономасіологічною базою з
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однією із властивостей предмета, позначеного ономасіологічною
ознакою [4; 5]. Метафоричними можна вважати ті складні слова, у
складі семантичної структури яких був би хоча б один
метафоричний лексико-семантичний варіант, тобто предикат
повинен мати метафоричний характер, який, як правило,
виражається за допомогою слів-індикаторів: like [8], resembling,
наприклад, animal-like, wedge-resembling.
Непряма номінація, притаманна cубстандартній лексиці,
базується на асоціації за подібністю (метафора) або за суміжністю
(метонімія). Асоціативні зв’язки мають індивідуальний і нічим не
обмежений характер. У виборі ознаки слід орієнтуватись на
несуттєві або імпліцитні семантичні зв’язки між об’єктами
дійсності: flea-flicker, bone-crusher.
Пейоративну експресивність із метонімічним переносом
можна пояснити тим, що в мові закріплена традиція виражати
негативне ставлення через найменування, що є безпосереднім
іменем ознаки: knobhawk, puck bunny.
У лінгвістичній літературі вже давно стало помітним
намагання лінгвістів описати утворення слів для реалізації
синтаксичних функцій, відмінних від похідних слів. Такий тип
словотвору можна назвати синтаксичним. Для простоти мовлення
можна змінювати традиційну модель виразу, уникаючи в мовленні
надмірних компонентів. У процесі семантичної конденсації,
словосполучення втрачає свої синтаксичні якості. Таким чином
відбувається економія синтагматичних засобів у мовленні [1].
Характерною
є
взаємодія
таких
утворень
зі
словосполученнями, що впливає на продуктивність певних
моделей. Так, наприклад, дієслівно-іменне словосполучення
взаємодіє з іменниками, які позначають діяча, і дієсловами, які
називають дію. Наприклад: to score a goal (goal-scorer, goalscoring). Твірною базою можуть виступати словосполучення з
різним ступенем стійкості, які також піддаються різному ступеню
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ізоляції, наприклад: two-sided. Багато таких утворень виникає на
основі дієслівних синтагм, однак лише невелика частина їх має
дієслівні кореляти [3].
Композити з дієприкметниками ґрунтуються на: 1) композитах
n+v, n+n, adj+n (pin-pointed, short-lived); 2) дієслівних синтагмах
(point-shaving); 3) іменних синтагмах (big-hitter, top-ranked).
Відношення між компонентами складних слів типу pointshaving мають суб’єктно-кваліфікативний характер, а атрибуція
спрямована на формальний предикат. Дієслівна номіналізація
перетворюється в ад’єктивну складну одиницю. Виділяють два
види такої трансформації: league-directed: league directs або
directed by league.
Відношення між компонентами складних слів типу homeproduced,
home-producer
мають
об’єктно-кваліфікативний
характер, а атрибуція спрямована на семантичне ядро композита:
home-produced: to produce at home або to be produced at home
Важливим також є явище композитної омонімії. Так,
наприклад, модель n + PII створює декілька композитних
омонімів, наприклад: water-protected: protected by water, protected
against water.
М. М. Полюжин і Л. Ф. Омельченко звертають увагу на те, що
необхідно встановлювати відмінності між структурами n+v-ed і
(n+n)+-ed, оскільки це є, власне, прикладами складних слів і
складнопохідних одиниць, наприклад: top-shelfed, bootlegged,
glovehanded. При дослідженні семантики суфікса -ed необхідно
згадати випадки позиційного зіткнення маркованих і
немаркованих утворень типу top-seeded player, top-seed position [5].
Слід зазначити, що утворення із суфіксом -ed вказують на
володіння предметом, а утворення без суфіксу -ed – на особливий
різновид конструкцій з ад’єктивними бахуврихі з основою
числівника та основою іменника, який вживається без суфікса -ed,
наприклад: two-point, three-base, fifty-goal, 2-game.
40

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14

Деякі синтаксичні конструкції зв’язані певним відношенням
синонімії, а їхні деривати можуть виражати цілі вирази у стислій
формі [9]. При універбації словосполучень утворюються похідні
слова, в які закладено основу одного з членів словосполучень, таким
чином похідне слово співвідноситься за формою з одним словом, а за
смислом – зі словосполученням. Явище номіналізації тісно пов’язане
з
морфолого-синтактичною
і
семантичною
компресією.
Складнопохідні іменники моделі a+n + -ed є результатом редукції
речення у складне слово, наприклад: close-batteled. Поза реченням
неможливо співвіднести це слово зі словосполученням close battle,
адже у такому випадку втрачається значення посесійності, яке є
важливою семантичною властивістю складнопохідних іменників.
Ад’єктивні номінанти типу бахуврихі моделюються трансформацією
типу one having something, наприклад: high-priced, hard-hit.
У багатьох випадках складно-суфіксальні слова стають
основою подальшого дериваційного процесу: glovehanded,
glovehandedness.
Найчастіше
складнопохідні
прислівники
утворюються на словотвірній базі (a+n)+-ed, (n+n)+-ed. Нерідко
використовується згорнута номіналізація прислівника для
варіювання номінації одного і того ж стану або дії. Значення
такого прислівникового опорного компоненту становить одне ціле,
в якому немає суб’єктивно-оцінного і денотативного аспекту [7].
Отже, ми бачимо, що складнопохідні лексичні одиниці
становлять собою великий клас слів американського спортивного
дискурсу. Такі лексичні одиниці завжди характеризуються
ад’єктивними відношеннями і представляють клас бахуврихі.
Найпродуктивнішими є моделі n+n, n+v із додаванням суфіксів
ed, -er, -ing. Часто суфікс -ed відкидається для утворень, які містять у
собі основи числівника, або ж у субстантивних бахуврихі. Семантика
складнопохідних лексичних утворень прозора і характеризується
такими аспектами, як вираження часу, місця, способу тощо. Лексичні
одиниці такого типу вживаються переважно в оказіональній сфері.
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Дмитрошкин Д. Э. Деривационные процессы в системе
образования композитных номинантов.
Аннотация
В статье проанализированы основные деривационные процессы
основосложения в американском спортивном дискурсе. Названы
основные модели основосложения и суффиксы, которые модифицируют
значение спортивных композитных номинантов. Изучены отношения
между компонентами деривативных сложных слов. Установлено, что
атрибуция направлена на формальный предикат, а глагольная
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номинализация превращается в адъективную сложную единицу.
Доказано, что отношения между компонентами деривативных
сложных слов имеют объектно-квалификативный характер, а
атрибуция направлена на семантическое ядро композиты.
Ключевые слова: основосложение, композитный номинант,
бахуврихи, деривация, синтаксические конструкции, дериват.

Dmytroshkin D. E. Derivational Processes in the System of
Compounding.
Summary
The object of the research is derivational processes that take place in
compounding within American sports discourse.
The subject of the research is compound words that are used in American
sports texts and have certain affixes that modify semantic status of these
compound words.
The aim of the article is to analyze basic elements (affixes) that are
peculiar to derivational processes in compounding within American sports
discourse and to analyze relations between components of the derived words in
sports terminology.
Attention is drawn to the structure, semantics and attribution between
components of derived compound words. A total number of 1086 compound
words used in American sports texts have been analyzed.
It has been determined that attribution is aimed at formal predicate,
while verb nominalization transforms into adjectival compound lexical unit.
It has been proven that relations between components of derived
compound words are of an object and qualifying character, while attribution is
aimed at the semantic core of the compound word. Non-idiomatic bahuvrihi,
meaning of which is obvious and understood based on the components, usually
demonstrate semantic correlation of verbal surrounding with the direct
meaning of basic component of a compound word. Idiomatic derivatives
render related features with the semantics of motivating non-idiomatic
derivatives being its basis.
It should be noted that primary features of substantivised bahuvrihi are
expressiveness, disdainful, and playful imagery.
Key words: compounding, a compound word, bahuvrihi, derivation,
syntactical constructions, a derivative.
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КОНЦЕПТ ‘ДОЛЯʼ ЯК КЛЮЧОВИЙ КОНЦЕПТ
ЕТНОКУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ПАРАЛЕЛІ
У статті зіставлено народні уявлення про долю, експліковані в
паремійному фонді українського та польського народів. Проаналізовано
погляди вітчизняних та зарубіжних мовознавців на семантику понять
доля, los, dola, що досить широка: обіймає значення від фаталістичної
напередвизначеності до випадковості чи вияву волі людини.
Ключові слова: концепти доля, los, dola, фаталізм, українські та
польські паремії.

Концепт ‘доляʼ в українській етнокультурі належить до
ключових. Він тісно укоренився у свідомості кожного українця,
закарбувався в народній творчості, увійшов до художнього
дискурсу. Нагадаємо, що під концептом розуміємо інформаційну
структуру свідомості, що містить сукупність знань про об’єкт
пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом взаємодії
свідомості і позасвідомого [8, с. 256]. Таким чином, сам концепт
‘доляʼ увібрав колективне знання, асоціації, оцінки, ставлення, які
супроводжують це поняття.
Концепт ‘доляʼ неодноразово ставав об’єктом філологічних
розвідок як вітчизняних (Н. Андрейчук, Н. Бурлака, К. Головенко,
І. Голубовська, В. Жайворонок, В. Калашник, І. Мамажанова,
А. Манько, Л. Масенко, Н. Шарманова та ін.), так і зарубіжних
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дослідників (А. Афанасьєв, Є. Бартмінський, А. Вежбицька,
О. Веселовський, Н. Дєєва, Н. Жданова та ін.).
Мета пропонованого дослідження – зіставити семантику
понять доля, los, dola в українському та польському паремійному
фонді, що відбиває народні уявлення про ці поняття. Для реалізації
поставленої мети ставимо такі завдання: проаналізувати погляди
вітчизняних та зарубіжних мовознавців на семантику понять доля,
los, dola; зіставити відповідні українські та польські прислів’я;
знайти спільне і відмінне у семантиці аналізованих понять.
У цілому можна виділити два напрями експлікації концепту:
1) пов’язаний із народно-фольклорною традицією; 2) його
індивідуально-авторська інтерпретація. Зосередимо свою увагу на
першому: як концепт закарбувався в етнокультурі, зокрема в
пареміографії.
Насамперед, з’ясуємо тлумачення поняття у словниках.
Академічний тлумачний словник української мови лексему ДОЛЯ
пояснює так: 1. Хід подій, збіг обставин, напрям життєвого шляху,
що ніби не залежать від бажання, волі людини. // Умови життя;
життєвий шлях і те, що на ньому виникає. // Бажане, щасливе
життя. 2. Стан, у якому перебуває або перебуватиме що-небудь;
майбутнє чогось (СУМ: в 11 томах. – Том 2, 1971. – С. 360).
У словнику-довіднику В. В. Жайворонка «Знаки української
етнокультури»
читаємо
таке
пояснення
долі:
«1) у
дохристиянських віруваннях – божество-неминучість, божествофатум. … Неминучість Долі – це світова віра; за народним
повір’ям, кожен має свою Долю (талан, Божий присуд, тому вираз
«що кому судилося»), Доля призначена людині Богом; кожному
Доля ще від колиски визначає, що неодмінно має статися (Від Долі
не втечеш); … українські приказки про неминучість долі виразні й
влучні: Що має бути, того не минути; Долі не минути; Що Бог
дасть, те і у вікно подасть; 2) доля – це талан, не залежний від
волі людини хід подій, збіг обставин, напрям життєвого шляху, а
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також умови життя, сам життєвий шлях і те, що на ньому стається;
З щастя та з горя скувалася Доля, Доля карає й вельможного, й
неможного; 3) як народнопісенне звертання до коханої людини;
4) бажане, щасливе життя; 5) щастя-доля [4, с. 192–194].
Так прийнято в українській етнокультурі. А як в інших
народів, зокрема польського?
Л¸Т. Масенко у статті «Концепт доля в поезії Т. Шевченка у
зіставленні з польським los і російським судьба» посилається на
працю Анни Вежбицької «Język i narod. Polski «los» i rosyjska
«sudʼba»» (1991), у якій досліджено специфіку значень слів, що
окреслюють долю людини, в російській, польській, німецькій
мовах, а також у французькій, італійській і англійській. Польський
мовознавець вказує на глибоку розбіжність між російським
поняттям судьба і польським поняттям los, причини якої вбачає в
особливостях історії, релігії та культури. Судьба в російській
культурі, зазначає А. Вежбицька, трактується як сила, незалежна
від людської волі. Згідно з народною концепцією, судьбу людини
визначає залежність від зовнішніх сил. У російському понятті
судьби, етимологічно пов’язаного з лексемами судити, суд,
закладено значення покірного підпорядкування тому, що
визначено згори [цит. за: 5, с. 3]. Таку народну філософію
А. Вежбицька пояснює впливом російського деспотизму,
православ’я (з його ідеалом смирення), східного фаталізму та
властивої росіянам покірності і пасивності [цит. за: 6, с. 422].
Натомість у підґрунті польського поняття los дослідниця
вбачає іншу життєву настанову. Los у польській мові пов’язаний з
образом великої лотереї, де люди витягають різні losy. Los людини
ніким не контролюється, він може бути злим чи добрим, однак він
непередбачуваний, в житті його можна хіба що щасливо виграти.
Звідси походять вирази ironija losu, kaprys losu, uśmiech losu. У
семантиці losu відсутні будь-які ознаки підпорядкування,
примирення, прийняття, навпаки, вона містить віру в невичерпні
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можливості, які несе лотерея життя. Польська фразеологія losu
свідчить, що людина може сама формувати своє життя, або
викликаючи los, або ж активно співпрацюючи з ним [9, с. 243].
Таким чином, фразеологія losu відображає етос вельми активний.
На думку А. Вежбицької, це пояснюється прозахідною орієнтацією
польської культури (уявленнями про свободу, активну життєву
позицію), її католицизмом з акцентом на вольній волі людини, а
також національною історією. Польське поняття los, підсумовує
дослідниця, ближче до римського поняття fortuna, ніж римського
fatum, тоді як російське судьба, навпаки, ближче до поняття fatum,
ніж fortuna.
З цією концепцією А. Вежбицької полемізує Є. Бартмінський
у статті «Polska dola, rosyjska sudʼba»? (2000), зауваживши, що
дослідниця не залучила до аналізу інший концепт польської
культури – dolu. Є. Бартмінський зазначає, що поняття doli
функціонує не тільки у говірках, а й у загальнонародній польській
мові, де воно виступає внутрішньомовним відповідником losu,
семантично протиставним щодо нього так само, як, згідно з
А. Вежбицькою, протиставлено польський los до російської
судьби. Провівши когнітивне дослідження мовного образу долі на
польському ґрунті, Є. Бартмінський доходить таких висновків:
«Польське поняття losu, блискуче описане А. Вежбицькою у
протиставленні до російського поняття судьби, сконструйоване з
погляду людини, яка вірить у можливість і шанс впливу на перебіг
свого життя, є вільною від упевненості в його зовнішній
визначеності, є відважною і активною. Натомість поняття dola
сформоване з погляду людини, яка розуміє великі обмеження
свого становища і погоджується з нав’язаною їй іззовні життєвою
ситуацією, змінити яку вона не може» [9, с. 250]. Як підкреслює
Є. Бартмінський, обидва поняття добре відомі польській мові,
обидва міцно закорінені в польській традиції, історії й культурі.
«Живе побутування в польській мові концепції doli, – підсумовує
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дослідник, – дозволяє інакше дивитися на так ефектно висловлений
А. Вежбицькою польсько-російський контраст. Протиставним судьбі
є напевно польський los, але не польська dola».
Критично ставиться до поглядів А. Вежбицької і вітчизняний
учений Євген Нахлік. Стосовно її названої праці він зазначає, що,
«на жаль, їй бракує широкого охоплення мовного матеріалу,
обізнаності автора з численними джерелами, у яких зафіксовано
вживання слів los і особливо судьба» і що «російське народне
судьба, несучи безцінний досвід численних поколінь із
незглибимих віків, глибше й істотніше виражає залежність людини
від Універсуму і Божої волі» [6, с. 422]. Учений зауважив, що
свого часу ще О. Веселовський показав, що образ долі у східних
слов’ян (насамперед росіян) відрізняється від аналогічного образу,
наприклад, у південних слов’ян («образы колеблющиеся,
представление сложное, объединившие разнородные элементы
прирожденности и случайности, непререкаемости и свободной
воли, которая может изменить Долю») [1, с. 188]. А саме
слов’янське «народне поняття долі пройшло певний розвиток: од
фаталістичних акцентів до врахування моменту випадковості, а
відтак до провіденційного, християнського розуміння. Ідея
випадку, несподіваності щастя або нещастя, що її осягнула у
процесі еволюції свідомість слов’ян, ішла врозріз із суворою
причиновістю успадкованої, нареченої долі, але не усувала її, а
своєрідно з нею поєднувалася, ведучи до ширшого узагальнення
поняття і прикметних міжслов’янських відмінностей» [1, с. 188].
Однак Є. Нахлік зауважує, що «О. Веселовський даремно не
розрізняв образ судьби у росіян та образ долі в українців, а подавав
уявлення і тих, і тих недиференційовано, під одним етнонімом
«русские» і що «російська судьба найближча до фатуму, тоді як
українська доля, яка теж не пориває з ідеєю напередвизначеності,
уже виразніше виявляє ідею випадковості і частіше наділяється
евфемістичним змістом» [6, с. 424].
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Утвердження християнства спричинило переворот у
світогляді слов’ян: відтоді доля (чи недоля), за О. Веселовським,
ставали «не каприз рождения или случая, а дело высшего,
таинственного устроения не одного, а всех к общему благу; с
другой стороны, доля и недоля не только даются, но и
заслуживаются…» [1, с. 246]. Є. Нахлік припускає, що із
християнством не цілковито витіснилися ідеї «фаталізму чи
випадковості ідеєю провіденціялізму», а вийшов своєрідний
«симбіоз усіх цих ідей у народній культурі, певна річ, у кожного
народу в різних співвідношеннях». Тому для вченого є
безперечним факт, що російське слово судьба наділене
фаталістичним змістом, якого немає, або, принаймні є значно
менше, у польському слові los [6, с. 424–425].
Постає питання: якою мірою фатумне сприйняття долі в
українського етносу та фортунне сприйняття losu у польського?
Російська дослідниця Наталія Дєєва (Кемерово) досліджувала
особливості репрезентацїї концепту «los» у польській
лінгвокультурі і прийшла до висновку, що ‘доляʼ там представлена
низкою протилежних ознак, характеристик, оцінок.
У сучасній польській мові іменник los має три значення:
1) dola, koleje życia lub bieg zdarzeń (доля, етапи життя або хід
подій);
2) przeznaczenie, fatum ( призначення, фатум);
3) kartka z numerem, rzadziej kostka, gałka, których wyciągnięcie
rozstrzyga o wygranej lub przegranej (картка з номером, рідше
кубик, кулька, випадання яких свідчить про виграш або програш)
(«Słownik języka polskiego»).
Як доводить дослідниця, з точки зору походження польське
«los» є німецьким запозиченням, яке в XIV ст. у польській мові
замінило слов’янські лексеми żrebij і wróżę. У німецькому Loos
знаходимо давній індоєвропейський корінь *hlot- з основним
значенням «кидати» (звідси і сучасні італійські lotto – «лото» і
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lotteria – «лотерея»). Таким чином, первинне значення лексеми,
відповідно до етимології, – «жереб», за допомогою якого
установлюється якийсь порядок або черговість, стосовно людини –
це хід життєвих подій (bieg życia), збіг обставин. Друге значення
лексеми los («przeznaczenie, fatum») йде від народних вірувань,
традиційного розуміння долі як якоїсь надприродної сили, що
впливає на життя людини [цит. за: 3, с. 31].
Як зазначає Н. Дєєва, із давніх часів персоніфікованим
образом у слов’ян була Доля (Dola), жіноче божество, що пряло
нитку долі людини, визначаючи її подальше життя. Ім’я цього
божества походить від дієслова «ділити» (dzielić), отже, Доля – це
та, що наділяє (порівняймо: у давніх греків уважалося, що долею
людей розпоряджалися мойри, а слово мойра має значення
«належна доля», «частина чого-небудь», «життєва доля», причому,
як указує В. Горан, первісно воно означало саме поділ, пов’язаний
із киданням жереба. Таким чином, найдавніші джерела гадок про
долю сягали почасти концепту жереба, за яким принцип рівності
прав учасників дільби передбачає фактичну нерівність доль
(порцій), які дістаються) [2, с. 138]. Тому у Гомера й Гесіода
«образ жереба втілює ідею долі як напередвизначеності, що
виходить від якоїсь самостійної вищої сили…» (ідея фатальності
долі) [цит. за: 6, с. 430]). На думку О. Потебні, слов’янське слово
доля походить від санскритського дал-ати (колотися) і означає
«частина», «кусок», щось відірване, відколоте [7, с. 2].
Розвиток значення у лексем «доля» і «dola» йшло, припускає
Н. Дєєва, по лінії уточнення:ʻвиділена частинаʼ → ʻчастина, що
випадає кому-небудьʼ →ʻпризначенняʼ [3, с. 32].
Лексема «доля» функціонує в українській, російській і
польській мовах. Так, в останній dola: 1. los przypadający komuś w
udziale («те, що випадає на чиюсь долю»); 2. pot. część przypadająca
na kogoś z podziału zdobyczy, zarobionych wspólnie pieniędzy itp.
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(«частина, що належить комусь із розподілу прибутку, зароблених
грошей тощо») («Słownik języka polskiego»).
За даними «Електронного словника польської мови XVII і
XVIII ст.», зазначає Н. Дєєва, найраніші згадки слова dola в
письмових текстах датуються 1656 р. Dola в польській культурі –
хороша доля, щастя, щаслива доля; протиставлена недолі
(Niedola), niedola – «гірка доля».
Про долю як призначення, щось незмінне свідчать такі вирази:
Сo ma być, to będzie; Nie wiemy, jaki kołek dola na nas struże; Doli
swojej koniem nie objedziesz. Людина в такому випадку стає
іграшкою в руках долі, комусь вона дає багато, комусь – нічого:
Los igra z człowiekiem; Los jednemu da aż nadto, a drugiemu wydrze
oczy. Про людину з нещасливою долею прийнято говорити як про
жертву: Człowiek nie zawsze jest kowalem własnego losu, czasem jego
ofiarą (B. Bujak).
Однак є і абсолютно протилежний погляд на долю людини в
польській культурі, як каже прислів’я: Każdy jest kowalem swego
losu (Кожна людина сама створює свою долю), може активно на
неї впливати, змінюючи своє життя. І якщо перша точка зору на
долю йде від найдавніших вірувань (не тільки слов’янських),
будучи в сучасній культурі виразом міфологічного фаталізму, то
друга утверджує активну, творчу роль людини в її власній долі.
Про значущість того чи іншого концепту в культурі можна
судити за кількістю слів-синонімів, які репрезентують концепт у
мові:
Synonimy: przeznaczenie (те, що назначено), Fortuna (фортуна),
predestynacja (приречення); nieunikniona przyszłość (неминуче
майбутнє), nieuchronna konieczność (неминуча необхідність); los,
dola, fatum (фатум).
Лексема fatum в польській мові має два значення: 1. «siła
wyznaczająca bieg wydarzeń» (сила, що визначає хід подій); 2. «zły
los». У першому значенні Fatum – те, що визначено згори. Друге
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значення польського імені fatum близьке до первинного значення
рос. рок – «нещаслива доля». На противагу латинізм fortuna у
своєму первинному значенні – «los, zwłaszcza dobry», позначає
щасливу долю. Позитивна семантика слова йде від
персоніфікованого образу Фортуни в римській міфології. Фортуна
у римлян була богинею родючості, урожаю, а отже, і щастя, удачі.
Порівняймо синонімічний ряд в українські мові: ДОЛЯ (події
життя людини) талан, розм. фортуна, (незалежно від людини)
призначення, розм. судьба, книж. фатум (Сс, 2007, с. 76).
Нами було зіставлено паремійні одиниці обох народів. Так,
непідвладність людині її долі, неминучість долі виражено у таких
українських пареміях: Долі і найбистрішим конем не об’їдеш (ПП,
175); Ніхто не знає, де кого доля чекає; Перед своєю долею не
втечеш (ПП, 176); Ще ніхто не втік від своєї долі (ПП, 177); Гірке
життя, гірка доля – що ж робити – Божа воля; Кому як на роду
написано; Від лихої долі не сховаєшся (ПП, 175). Порівняймо з
польськими:
Co się stało, to się nie odstanie
Що сталося, того не одмінити
Сo ma być, to będzie
Що має бути, то буде
Nie wiemy, jaki kołek dola na nas Не знати, що доля нам готує
struże
Doli swojej koniem nie objedziesz Долі своєї конем не об’їдеш
Los igra z człowiekiem
Доля грає з людиною
Los jednemu da aż nadto, a Доля одному дає аж надто, а
drugiemu wydrze oczy
іншому очі вибере
Про роль людини у здобутті долі свідчать такі прислів’я:
Кожен коваль своєї долі; Всякий свого щастя коваль (ПП, 169);
Хто дрімає, той щастя не має (ПП, 172); Щастя в повітрі не
в’ється, а працею дістається (ПП, 173); Щастя не за горами, бо
кується самими нами (ПП, 174); Дожидай долі, то не матимеш і
льолі (ПП, 175); Як будеш чекати долі, то не будеш мати й льолі
(ПП,177); Яка воля, така доля (ПП, 180).
52

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14

Порівняймо з польськими:
Każdy jest kowalem swojego losu. Кожен коваль своєї долі
Bóg pomaga tym, co sami sobie Бог помагає тим, хто сам собі
pomagają.
допомагає
Nadzieja matką głupich
Надія – мати дурних
Bóg bez pracy nic nie daje
Бог без праці не допоможе
Таким чином, у польській лінгвокультурі, як і в українській,
концепт ʻдоляʼ мислиться як начало суперечливе, двоїсте, що
виражається і в характері її прояву (добра – зла). Як підсумовує
Є Нахлік, «доля виражає невідворотність, характерну для
римського поняття фатуму, але не зводиться до нього, бо
допускає прихильність до людини (семантика фортуни) і залишає
за особою можливість активного впливу на долю. Загалом же
українське поняття долі семантично ближче до російського
народного поняття судьба (не випадково в українській мові
вживається і слово судьба) й, очевидно, до польського dola, ніж до
польського поняття los, яке має нім. походження» [6, с. 456]. На
думку вченого, близькість укр. доля, рос. судьба і пол. dola
зумовлена саме закоріненням у слов’янську міфологію.
Двоїсте й ставлення до неї представників культури: від
покірного фаталістичного підкорення (бо від неї не втечеш), до
заперечення, натомість схвалення активної життєвої позиції (адже
кожен коваль своєї долі, як і щастя). Зауважимо, що пересічний
мовець використовує народні вислови про долю з потрібною
семантикою залежно від етосу дискурсу чи конситуації. Скажімо,
за трагічних обставин для самозаспокоєння чи втішання когось
констатують невідворотність, неминучість фатуму (типу «Не
судьба» чи «На все воля Божа» і под.) і навпаки, для підвищення
мотивації своєї чи чужої, для спонукання до дії згадують вислови
про необхідність активної життєвої позиції (типу «Кожен коваль
свого щастя» і под.). Але про це йтиметься в подальших
розвідках.
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Дуденко Е. В. Концепт ʻдоляʼ как ключевой концепт
этнокультуры: украинско-польские параллели.
Аннотация
В статье сопоставлены народные представления о судьбе,
эксплицированые в паремиологическом фонде украинского и польского
народов. Проанализированы взгляды отечественных и зарубежных
лингвистов на семантику понятий доля, los, dola, которая достаточно
объемная: охватывает значения от фаталистической определенности
до случайности или проявления воли человека.
Ключевые слова: концепт ʻдоляʼ (судьба), los, dola, фатализм,
украинские и польские пословицы.

Dudenko O. V. The concept ‘fate’ as the key concept of
ethnoculture: Ukrainian-Polish parallels.
Summary
The article deals with the concept ‘fate’, explicated in Ukrainian and
Polish proverbs. The purpose of the study is to contrast the semantics of the
concepts fate, los, dola in the paremiological corpus of Ukrainian and Polish
languages. There are the following tasks in order to realize the purpose: to
analyze the views of native and foreign linguistics on the semantics of the
concepts fate, los, dola; to contrast the relevant Ukrainian and Polish
proverbs; to depict the similarities and differences in the semantics of the
analyzed concepts. The subject matter of the study is Ukrainian and Polish
proverbs with the key words fate, los, dola. The scope of the study is the
semantics of the concepts fate, los, dola in the analyzed proverbs.
The article contrasts the national ideas of fate in the both nations. The
linguistics’ views on the semantics of the analyzed concepts, explicated in the
national-folkloric discourse, are analyzed. The study showed that the
semantics is sufficiently wide. It has the meanings from fatalistic inevitability
to chance or person’s will, applied by speakers depending on the relevant
discourse or consituation.
Key words: concept ‘fate’, los, dola, fatalism, Ukrainian and Polish
proverbs.
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СПОСОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ
АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ
У статті розглядаються способи та особливості перекладу
англійської термінології охорони праці на прикладі текстів англійської
науково-технічної літератури. Проводиться дослідження основних
складнощів, які виникають при відтворенні українською мовою
термінології досліджуваної галузі. Аналізуються основні прийоми
перекладацьких трансформацій, що є типовими саме для перекладу
англійських термінів галузі охорони праці.
Ключові слова: термін, охорона праці, трансформації, мова
перекладу, вихідна мова.

Однією із найскладніших проблем лінгвістики та
перекладознавства є переклад термінології, оскільки терміни
належать до лексики, яка розвивається швидкими темпами,
користується попитом у фахівців різних сфер та різних мов.
Причинами виникнення складнощів при перекладі термінів є не
тільки необхідність володіння інформацією про етимологію,
класифікацію, функціонування термінів, але і наявність
мінімальних фонових знань відповідної галузі.
Актуальність цієї наукової розвідки зумовлена тим фактом,
що галузь охорони праці бурхливо розвивається у світі в цілому та
в Україні зокрема. Своєю чергою, таке міжнародне спілкування
фахівців вимагає адекватного розуміння та перекладу термінів. У
центрі уваги згаданої галузі є людина, зокрема працівник.
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Людство, проте, ще й досі не навчилось надійно захищати людину у
процесі її повсякденної праці. Так, за даними Всесвітньої організації
охорони праці, на сьогодні смертність від нещасних випадків займає
третє місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань.
Страждають переважно працездатні люди віком до 40 років.
Щохвилини у світі на виробництві гине людина.
Протягом останніх років у фокусі уваги лінгвістів перебуває
переклад фахових текстів, зокрема термінологічних одиниць,
розкриття та передача засобами української мови іншомовних реалій
та особливості відтворення останніх у науково-технічних текстах.
Специфіка терміносистем української та англійських мов,
особливості перекладу термінологічних одиниць є об’єктом наукових
розвідок таких вчених, як Л. Алєксєєва, О. Ахманова, В. Виноградов,
Г. Винокур, В. Даниленко, Н. Захарчук, В. Карабан, Т. Кияк,
В. Комісаров, C. Радецька, Ф. Скороходько, Л. Черноватий. Зокрема,
вчені активно займаються розробкою питань стандартизації
національної термінології, створення галузевих словників, утворення
нових термінів, що забезпечує взаєморозуміння між фахівцями.
Мета статті полягає у виявленні та комплексному аналізі
способів перекладу термінології охорони праці на прикладі текстів
англійської науково-технічної літератури.
В рамках проведеного нами дослідження ми інвентаризували
300 англійських термінологічних одиниць охорони праці та
проаналізували способи відтворення останніх українською мовою.
У результаті аналізу ми визначили, що переважна більшість
термінів перекладається за допомогою такого прийому
перекладацької трансформації, як експлікація, або опис значення.
Експлікація полягає у перетворенні в експліцитну тієї
імпліцитної інформації, яка міститься у вихідному тексті та
адекватно сприймається носієм мови [1, с. 12].
Поняття експлікації чітко не окреслено, оскільки теоретики
перекладу розуміють її по-різному. Однак усі науковці погоджуються,
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що експлікація як один з видів адаптації сприяє вирішенню завдань в
тих випадках, коли власне переклад є неможливим.
До основних прийомів експлікації Т. А. Алєксєйцева
відносить прийом перекладу без еквівалентної лексики через
пояснення, що заміщає собою вихідний елемент (парафразу або
описовий / пояснювальний переклад) [1, с. 15].
Загалом вчені дійшли до висновку, що спонукальним
чинником застосування експлікації виступає бажання донести
інформацію, сприяти її сприйняттю і забезпечити успіх
комунікації, котра ускладнена лінгвоетнічними бар’єрами. Щодо
недоліків цього прийому перекладацької трансформації, то,
наприклад, В. Н. Комісаров вважає таким громіздкість і
багатослівність. Тому найбільш успішно цей спосіб перекладу
застосовується в тих випадках, де можна обійтися порівняно
коротким поясненням [7, с. 184].
Серед інвентаризованих нами термінів охорони праці 98 одиниць
перекладаються українською мовою за допомогою вищезгаданого
перекладацького прийому. Наприклад: screwed – закріплений
гвинтами, wattage – потужність у ватах, tanning lamp – лампа для
засмаги, pollutant – забруднювач навколишнього середовища.
Загалом усі термінологічні одиниці, котрі експлікуються, ми
умовно розділили на дві групи. Першу формують терміни, що
трансформуються шляхом додавання слів для адекватного
відтворення мовою перекладу, наприклад salt imbalance –
порушення сольового балансу, sciatic neuralgia – невралгія
сідничного нерва, slack – вугільний пил, sufficient heat – достатній
рівень тепла, take the precautions – вживати запобіжних засобів,
vital substances – життєво важливі речовини.
Друга група складається з лексичних одиниць, які
перекладаються українською мовою цілим реченням, яке передає
зміст, або іншими словами описують значення терміна, наприклад:
neuro-paralytic agents – речовини, що спричиняють нервово58
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паралітичні реакції, radiogenic cancer – рак, спричинений
радіоактивним впливом, uranium miner – шахтар, що працює на
урановій копальні, wage replacement – компенсація в розмірі
заробітної плати, wage and hour division – розподіл годин роботи
та заробітної платні.
Досить продуктивним для термінів охорони праці виявився
такий перекладацький прийом, як компресія. Специфіка та
особливості застосування цього прийому згадуються у працях
таких вчених як О. Бреус, Т. Казаков, Ю. Камінський, В. Карабан,
Л. Нелюбін, В. Мирошніченко та ін.
У тлумачному перекладознавчому словнику Л. Л. Нелюбін
подає наступне визначення компресії: «Економія мовних засобів
для вираження того ж змісту» [11, с. 85]. На думку автора,
компресія досягається шляхом опущення «надлишкових»
елементів висловлювання або за рахунок використання
компактніших конструкцій. В. І. Карабан, навпаки, наголошує на
тому, що причинами існування компресії, перш за все, є
особливості граматичної будови мови перекладу. Однак вчений не
виключає також прагматичні та стилістичні чинники [5, с. 270].
У перекладацькій практиці розрізняють два різновиди
компресії: заміну та вилучення. В рамках нашого дослідження ми
виявили 10 прикладів, які перекладаються за допомогою згаданої
перекладацької трансформації.
Вчені розрізняють кілька підвидів заміни у випадку компресії.
Переклад окремих англійських термінів охорони праці передбачає
використання такого підвиду, як «заміну словосполучення на слово»,
що часто зумовлено особливостями словотвірної системи мови
перекладу, наприклад: black lung – антракоз, safety relief valve –
запобіжний клапан, spontaneous ignition – самозаймання.
Одним із виявів компресії є вилучення певних компонентів
словосполучення чи виразу. Такі зміни зумовлені різницею у
граматичній будові та традиціях мовлення залучених мов. В
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рамках дослідження ми виявили підвид, що має назву «вилучення
слова зі словосполучення», що полягає в заміні на менше
словосполучення та зумовлене нормами сполучення слів у
відповідній мові, наприклад: acute or chronic body poisoning –
гостре або хронічне отруєння, anti-glare safety glasses –
антиблікові окуляри, self-sustaining reaction – самостійна реакція.
Дослідження інверсії в англійській мові привертало до себе
увагу лінгвістів протягом років. Так, різні аспекти інвертованого
порядку слів знайшли своє відображення у працях І. В. Арнольда,
І. Р. Гальперіна,
М. П. Івашкіна,
О. М. Мороховського,
М. С. Онищенко та ін.
Термін «інверсія» має латинське походження (inversion –
перевертання; перестановка) і визначається як порушення
характерного прямого порядку слів [4, с. 148].
В нашому дослідженні ми інвентаризували 20 термінів галузі
охорони праці, які перекладаються українською мовою шляхом
інверсії. Усі терміни ми поділили на 4 групи за принципами перекладу.
Так, до першої групи ми віднесли двоскладові термінологічні одиниці,
що перекладаються за схемою А+В=В+А: air density – щільність
повітря, air ionization – іонізація повітря, beryllium sensitivity –
чутливість до берилію, muscle rigidity – задубіння м’язів, power flow –
потік енергії, steam leak – просочування пари.
Другу групу становлять трискладові терміни, переклад яких
здійснюється за схемою А+В+С=А+С+В. Наприклад: adjustable
contrast settings – регульовані параметри контрастності, adjusting
the light source – регулювання джерела світла, burning agent sand
irritants – опікові та подразнювальні речовини, non-stop electricity
supply – безперервне постачання електроенергії.
Третю групу складають терміни охорони праці, що перекладені за
принципом А+В+С=С+А+В: airflow direction – напрям повітряного
потоку, blood supply organs – органи кровопостачання.
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Схема А+В+С=С+В+А формує 4 групу: radiant heat flux –
потік теплового випромінювання, skin and muscle vasoconstriction –
звуження судин м’язів та шкіри, energy transmission channel –
канал передачі енергії, indoor air temperature – температура
повітря у приміщенні.
Один із способів перекладацьких трансформацій має назву
генералізація. Принцип цього прийому полягає в заміні одиниці
мови оригіналу, що має вужче значення, одиницею мови
перекладу з ширшим значенням [7, c. 193], або, іншими словами,
поняття нижчого рівня заміщується поняттям вищого рівня.
Приклад генералізації як перекладацької трансформації
спостерігаємо у наступному прикладі: термін охорони праці halt of
lungs and heart functions перекладається як «повне припинення
роботи легенів та серця». Дієслово to halt походить від німецького
halt machen (halten – ‘to hold’). У словнику Коллінз воно
тлумачиться наступним чином: «when something such as growth,
development, or activity halts or when you halt it, it stops completely»
[14]. В такому випадку українською мовою ця частина терміну
відтворюється шляхом експлікації як повне припинення, водночас
function трансформується як робота. Можна сміливо твердити, що
має місце генералізація, оскільки функція, відповідно до словника
української мови, визначається як «специфічна діяльність організму
людини, тварин, рослин, їхніх органів, тканин і клітин» [2, т. 10,
с. 653]. Водночас робота є поняттям вищого рівня, оскільки робити
– «діяти, поводитися яким-небудь способом, чином. Займатися
якою-небудь справою, діяльністю» [2, т. 8, с. 587].
За тим самим принципом перекладається термін medical
coverage як медичне страхування. Іменник coverage номінує
«загальну суму ризику, покриту договором страхування»[14], в
Оксфордському словнику цей субстантив тлумачиться як «the
amount of protection given by an insurance policy» [15]. Поняття
страхування в українському варіанті є терміном вищого рівня
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організації, або, іншими словами, гіпонімом. У словнику
української мови подано наступне визначення останнього: «Форма
відшкодування збитків за рахунок страхового фонду окремим
особам чи установам, майно яких зазнало пошкодження від
стихійного лиха або нещасного випадку, і матеріального
забезпечення громадян при втраті ними працездатності, смерті
годувальника і т. ін.» [2, т. 9, с. 757].
Ще один ілюстративний приклад генералізації фіксуємо серед
термінів охорони праці, що стосуються Industrial Noise – Harmful
Effecton Human Being and Ways of Efficient Protection. У контекстах
цього розділу трапляється термін marginal return, який мовою
перекладу відтворюється як гранична віддача. Генералізація
прослідковується, оскільки ад’єктив marginal тлумачиться у
словнику англійської мови наступним чином: «Close to the limit of
profitability, especially through difficulty of exploitation»[15]. Однак
граничний є поняттям, яке позначає явища більш загального рівня,
як-от «який стоїть на границі (у 1 знач.) чого-небудь»[2, т. 2, с. 157].
За визначенням В. Н. Комісарова, конкретизація значення – це
заміна слова чи словосполучення мови оригіналу з ширшим
предметно-логічним значенням словом чи словосполученням мови
перекладу з вужчим значенням [7, c. 213],
Застосування такого прийому перекладу знаходимо у термінах
електробезпеки. Так,
англійський
термін closed
sheet
відтворюється
українською
як
суцільне
огородження.
Дієприкметник closed англійською тлумачиться як «not open,
Geometry (of a curve or figure) formed from a single unbroken
line»[15]. Водночас іменник sheet має значення «abroad flat piece of
material such as metal or glass» [15], його синонімами є такі
лексичні одиниці, як pane, panel, piece, plate, slab [15]. Проте
українське слово огородження тлумачиться як «паркан, стіна, тин
і т. ін., які оточують що-небудь, відмежовують що-небудь
огорожею» [2, т. 5, с. 620].
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Отже, в англійському терміні на перший план висуваються
фізичні властивості позначуваного об’єкту, такі як цілісність,
непошкодженість, матеріал, з якого виготовлений, а в українській
мові, попри фізичні властивості, конкретизується його
призначення та функції.
Ще один яскравий приклад перекладацької трансформації,
відомої як конкретизація, спостерігаємо у наступному випадку:
gravity tank – водонапірний резервуар. В Оксфордському словнику
англійської мови gravity тлумачиться як «the force that attracts a body
towards the сentre of the earth, or towards any other physical body having
mass» [15]; іншими словами, йдеться про загальну властивість, що
притаманна усім фізичним тілам навколишньої дійсності.
Українською мовою це поняття трансформується у водонапірний,
тобто такий, «який подає воду під дією тиску»[2, т. 1, с. 721].
Таким чином, тут має місце конкретизація, оскільки загальне
поняття «гравітаційний» конкретизується як водонапірний,
зумовлений згаданою фізичною властивістю у конкретному випадку.
У наступному прикладі спостерігаємо явище конкретизації як
уточнення, вираження у більш конкретній формі. Термін young
workers
перекладається
українською
як
недосвідчені
співробітники. Прикметник young означає «having lived or existed
for only a short time» [14], або «який має небагато років, не досяг
зрілого віку; юний» [2, т. 4, с. 786]. В українській мові
спостерігаємо
уточнення,
оскільки
молодий
вживається
англійською не тільки і не завжди відносно вікових ознак суб’єкту,
але і терміну перебування на роботі/посаді в організації, або
стосовно навиків, якими володіє робітник, оскільки недосвідчений
– це «який не має достатнього досвіду, знань, потрібних в якійнебудь справі, професії і т. ін.»[2, т. 5, с. 298]. Так young в
англійській уточнюється як lack of experience в українській мові.
За таким самим принципом відтворюється українською мовою
термін fine particles. В англійському варіанті надається інформація
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лише про таку фізичну властивість, як розмір: «made or consisting
of small particles the soils were all fine silt» [14], тоді як українською
вказується ще і на дисперсні властивості речовини, тобто такі, «які
перебувають в стані розпилення, розпорошення» [2, т. 2, с. 285].
Звідси fine particles – тонкодисперсні частинки.
Серед інвентаризованих нами термінів ми виявили такі, що
відтворюються українською мовою за допомогою антонімічного
перекладу. Прийом антонімічного перекладу полягає в передачі
поняття протилежним, часто із запереченням, тобто антонімомвідповідником слова. На думку В. Н. Коміссарова, суть прийому
антонімічного перекладу полягає у використанні в перекладі слова
або словосполучення, яке має значення, протилежне значенню
відповідного англійського слова або словосполучення, вжитого в
оригіналі [7, с. 357].
Так, термін smoke control system перекладається як система
протидимного захисту. В англійському трискладовому терміні
вживається іменник control «as witch or other device by which a
device or vehicle is regulated» [14], тоді як в українській мові він
актуалізується як захист – «оборона, охорона кого, чого-небудь від
нападу, замаху, удару ворожих, небезпечних дій» [2, т. 3, с. 379].
Тобто у мовній свідомості англійців на перший план висувається
контроль над вмістом диму (небезпекою), натомість в українській
– захист від дії останнього. Більше того, у мові перекладу цей
термін відтворюється із префіксом проти-, що у термінахіменниках має предикативне значення «боротьби із чим-небудь,
захисту від чого-небудь» [13, с. 118].
Застосування прийому антонімічного перекладу зумовлене
різницею «образних аналогово-асоціативних уявлень про світ, що
існують в національній свідомості певного етносу та експлікується
у мові» [8, с. 125].
Ще один приклад застосування вищезгаданого прийому є
переклад двоскладового англійського терміну охорони праці gas64
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mask, який українською відтворюється як протигаз. Подібний
вибір мовних засобів пояснюється специфікою сприйняття
екстралінгвального явища носіями відповідних мов. Так, в
англійській мові наголошується на індивідуальному засобі захисту
«aprotectivemaskusedtocoveraperson'sfaceasadefenceagainstpoisongas»
[14], тоді як в українській мові на перший план висувається
шкідлива дія газу, відмежування, боротьба з ним, як-от: «протигаз
– спеціальний прилад для захисту органів дихання, обличчя та
очей від шкідливої дії отруйних речовин» [2, т. 8, с. 317].
Прийом калькування застосовується при перекладі 30 термінів
досліджуваної галузі. Цей спосіб перекладацьких трансформацій
полягає у перекладі слів, словосполучень чи виразів шляхом точного
відтворення засобами мови перекладу їхньої морфемної або
словесної структури. Л. Ф. Димитрієва вважає, що калькування
застосовується перекладачами у тих випадках, коли необхідно
створити осмислену одиницю у перекладному тексті та при цьому
зберегти елементи форми або функції вихідної одиниці [3, с. 150].
Об’єктом наукового інтересу калька постає у таких вчених, як В. Бец,
Л. П. Єфремов, Т. І. Зеленіна, І. Ф. Наркевич, В. А. Ткаченко та інші.
Серед інвентаризованих нами термінологічних одиниць
згаданим способом перекладаються наступні: reflecting shield –
відбивальний екран, regulating clock – регулятивний годинник,
rubber carpet – гумовий килимок, occupational disease – професійне
захворювання, occupational hazard – професійний ризик, production
sanitation – виробнича санітарія.
Отже, складність перекладу термінів галузі охорони праці
полягає у розкритті та передачі англомовних реалій засобами
української мови. Головним завданням перекладача залишається
підбір релевантного способу перекладу, котрий забезпечить
максимально точне відтворення значення термінів. В рамках
нашого дослідження 60 термінів досліджуваної галузі, що
становить 18%, відтворюються за допомогою калькування.
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Перекладацька трансформація, що має назву експлікація, або опис
значення, застосовується для перекладу 98 термінів – 30 %;
інверсія – 12 %; генералізація – 12 %; компресія – 7,5 %;
конкретизація – 7,5 % і антонімічний переклад – 3 %.
Перспективою дослідження є аналіз синтаксичних проблем
перекладу науково-технічних текстів галузі охорони праці.
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Иванченко М. Ю. Способы и особенности
английской терминологии охраны труда.
Аннотация

перевода

В статье рассматриваются способы и особенности перевода
английской терминологии охраны труда на примере текстов английской
научно-технической литературы. Исследуются основные проблемы,
возникающие при воспроизведении терминологии этой области на
украинском языке. Анализируются разные приемы переводческих
трансформаций, которые являются типичными именно для перевода
английских терминов сферы охраны труда.
Ключевые слова: термин, охрана труда, трансформации, язык
перевода, исходный язык.

Ivanchenko M. U. Methods and features of translation of
English occupational safety terminology.
Summary
One of the most difficult problems of linguistics and translation studies is
the terminology translation, because terms belong to a vocabulary that
develops rapidly, is in demand by specialists from different spheres and
languages. The reasons of the difficulties in translating the terms is the need to
possess information not only about etymology, the classification, the terms
functioning, but the minimum back ground knowledge of the corresponding
67
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branch as well. The purpose of the paper is to identify and to fulfill the
complex analysis of occupational safety terminology translating methods on
the example of English scientific and technical texts. The object of this study is
English occupational safety terms. The subject is the specificity of translation
transformations, which are typical for the translation of terminological units of
the investigated branch. Research material consists of 300 terms, inventories
from professional English texts. The complexity of occupational safety terms
translation is the disclosure and transfer of English-language realities by means
of Ukrainian language. The main task of an interpreter remains the selection of
a relevant translation method, which will ensure the maximum accurate
reproduction of the terms meaning. Within our study, 60 occupational safety
terms, representing 18%, are reproduced by means of calcining. The translation
transformation, called explication or description of meaning, is used to translate
100 terms – 30%, inversion – 12%; generalization – 12%; compression – 7.5%;
specification – 7.5% and antonimical translation – 3%. The prospect of the study
is to analyze the syntactic problems of scientific and technical occupational
safety texts translation.
Keywords: term, occupational safety, transformation, target language,
source language.

УДК 811.11.112
Король С. В.,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри практики іноземної мови
та методики викладання
Хмельницького національного університету
E-mail: svit_korol@ukr.net
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У РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ
У статті проаналізовано використання фонетичних засобів у
німецькомовних рекламних текстах. Встановлено, що серед фонетичних
засобів найуживанішими у текстах такого типу є передусім алітерація,
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асонанс, консонанс, ономатопея, омонімія та паронімія. Виявлено
особливості та функції фонетичних засобів для забезпечення ефектного
звучання рекламного тексту.
Ключові слова: рекламні тексти, фонетичні засоби алітерація,
асонанс, консонанс та ономатопея, омонімія та паронімія.

В час жорсткої конкуренції виробників на ринку товарів і
послуг просування товару стає непростим завданням. Реклама
перетворюється на основний інструмент, за допомогою якого
товар чи послуга стають впізнаваними, тобто відомими серед
споживачів. Крім яскравих фотографій з привабливими моделями
або відомими особистостями, захоплюючих відеороликів, важливу
роль відіграють і мовні засоби, що супроводжують зображення.
Витонченість та експресивність рекламних текстів вже давно
привертає увагу лінгвістів та перетворює їх на об’єкти досліджень.
Серед закордонних дослідників цією проблемою займалися такі
науковці, як М. Баумгарт, С. Боман, В. Брандт, С. Буссе, І. Ганш,
К. Г. Гомейстер, М. Гофман, А. Грейле, Р. Ромер, Е. Шмидер,
Н. Яніх. Вітчизняні дослідники присвятили себе аналізу лексичних
(І. Велика, П. Дундій, Г. Зимовець), фонетичних (Н. Волкогон,
Л. Козуб,
І. Лисичкіна),
синтаксичних
(В. Александрова
С. Топачевський,) проблем рекламних текстів у різних іноземних
мовах. Недостатня вивченість проблематики використання
фонетичних засобів у німецькомовних рекламних зумовила вибір
теми дослідження.
Метою нашої статі є визначення основних особливостей
вживання фонетичних засобів у німецькомовних рекламних текстах.
Об’єкт дослідження – фонетичні засоби в німецькомовних
рекламних текстах.
Предметом дослідження стали німецькомовні рекламні
тексти.
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Актуальність дослідження зумовлена тим, що зміст рекламних
текстів часто підсилюється фонетичними засобами, функції яких
становлять особливий інтерес для лінгвістичного дослідження.
Для того щоб вигідно прорекламувати товар, маркетологи вдаються
до різних мовних прийомів, зокрема і до фонетичних, яким належить
значна роль в оформленні рекламного тексту. Це такі прийоми, як
алітерація, асонанс, рима, консонанс, ономатопея, омонімія та паронімія.
Вони надають рекламному тексту виразності та емоційності.
Фонетичні засоби є невід’ємним атрибутом багатьох
рекламних текстів. Вони використовуються для створення
додаткового музично-мелодійного ефекту висловлювання за
рахунок повтору однакових звуків або їх поєднань. Звуковий
супровід висловлювання покликаний створити певну мелодику
тексту та надає йому милозвучності.
Проведений аналіз німецькомовних рекламних текстів
дозволяє зазначити, що таке явище, як алітерація, є досить
характерним для текстів такого виду. Під ним розуміється повтор
приголосних або голосних звуків на початку близько
розташованих ударних складів. О. Мороховський тлумачить
алітерацію як навмисне багаторазове повторення однакових або
акустично подібних звуків або кластерів звуків [3, с. 50]. У
прозових текстах алітерація слугує засобом звукової організації
висловлення, підвищуючи його виразність [3, с. 51]
Наведемо деякі приклади використання алітерації при
оформленні німецькомовного рекламного тексту:
Wenn Winzer Wunder wirken (kalifornischer Wein) – Коли
винороби творять дива. Алітерація простежується в тому, що
кожне з чотирьох слів реклами каліфорнійського вина від Ernest &
Julio Callo починається з літери «в»;
Leistung aus Leidenschaft (Deutsche Bank) – Працюємо з
пристрастю. Короткий слоган німецького банку, в якому два
іменника починаються з м’якого «ель».
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Goldig, goldiger, am goldigsten (Bonduelle) – Милий, миліший,
наймиліший. У рекламному слогані від торгівельної марки Bonduelle
водночас використовується такий граматичний засіб, як ступені
порівняння прикметника «goldig» та фонетичний засіб алітерації у
формі повтору початкової літери «г» у трьох словах слогану.
Використання алітерації в рекламних текстах пояснюється
тим, що завдяки їй вони добре закарбовуються у пам’яті, на що і
розраховують рекламісти. Так, наприклад, ще з п’ятдесятих років
минулого сторіччя у західній Німеччини залишається відомим
рекламний слоган Milch macht müde Männer munter, де всі п’ять
слів починаються з літери «м». Відповідно, і сам рекламний
продукт, тобто молочна продукція, починається з літери «м».
Варто підкреслити, що такий прийом, коли шляхом алітерації
повторюється літера, з якої починається назва рекламного
продукту, є теж досить актуальним, доказом чого слугують
наступні приклади:
Mars macht mobil! – Mars;
Lecker liefern lassen – Lieferheld;
Manchmal muss es eben Mumm sein – Mumm;
Gard gibt Ihnen das gute Gefühl. – Gard;
Hartmann hilft heilen. – Hartmann;
Actimel aktiviert Abwehrkräfte.
Безсумнівно, ми погоджуємося з тим, що алітерація впливає
на милозвучність висловлювання. Так, на думку І. Гальперіна,
алітерація надає висловленню мелодійності. Її слід розглядати як
музичний супровід ідей автора, що занурює їх у певну атмосферу,
яку кожен читач інтерпретує на свій лад [1, с. 127]. Ця
мелодійність та емоційне забарвлення вдало використовуються
для складання рекламних слоганів, адже приємне звучання добре
сприймається на слух та підсвідомо запам’ятовується. На
підвищенні потенційного запам’ятовування та впливу на
споживачів завдяки алітерації наголошує і Й. Голонка [5].
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Для створення особливого ритмічного звучання часто
використовується такий фонетичний засіб, як асонанс, тобто
повторення однакових голосних звуків у рядку або строфі.
О. Мороховський визначає асонанс як свідомий багаторазовий
повтор однакових або акустично схожих голосних звуків у
близькій послідовності з метою звукової та смислової організації
висловлення [3, с. 52].
Nicorette statt Zigarette – Nicorette;
Für Gemüse generell heißt die Marke Bonduell – Bonduell;
Ich trink Ouzo. Was machst du so? – Ouzo-Hersteller-Konzern;
Geiz ist geil – Saturn.
Окрім співзвучності голосних, для надання слогану
ритмічності та чіткості часто використовується консонанс –
повтор подібних або ідентичних кінцевих приголосних:
Entspannen mit Hannen – Hannen Alt;
Flirten. Chatten. Daten – Flirt-Fever;
Tut echt gut – Neuselters.
Розглянуте явище консонансу у наведених прикладах дуже
близьке до римування, яке є ефективним засобом фонетичної
виразності. Рима – це співзвуччя частин різних слів. Зазвичай звуковий
збіг у віршових рядках починається з останнього наголошеного складу.
Рима підсилює зміст, ідейне й емоційне звучання вірша (слова,
включені в риму, самим своїм місцем у рядку привертають до себе
особливу увагу читачів); створює багатий звуковий повтор, який
посилює музикальність віршованої мови; є важливим елементом ритму
у віршах (чітко підкреслює завершеність кожного віршового рядка, що
є одиницею ритму); об’єднує віршові рядки у строфи 2, c. 316.
Короткі римовані рядки рекламних слоганів чи текстів завжди
гармонійно звучать та добре запам’ятовуються, що і передбачають
рекламісти. Наступна низка прикладів демонструє використання рими
у коротких рекламних текстах:
Unbestritten bei den Dritten – Protefix;
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Immer fit mit Taxofit – Taxofit;
Aral – immer eine gute Wahl – Energie;
Die neuen Riesen – probieren Sie diesen! – Riesen-Storck
Karamellbonbons;
Was die Haut zum Leben braucht – Nivea;
Milky Way ist Favorit, schadet nicht dem Appetit – Milky Way;
Haribo macht Kinder froh - und Erwachsene ebenso – Haribo.
Поетичність реклами відзначили німецькі науковці у праці
про естетику реклами, назвавши «поезію – рідною мовою
реклами» [6, с. 23]. Таке твердження є цілком зрозумілим, адже
заради привернення уваги споживачів мова багатьох рекламних
текстів і справді стає поетичною.
Досить популярним у рекламних текстах є використання ще
одного фонетичного засобу – ономатопеї, або звуконаслідування,
сутність якого полягає в оптимальній імітації засобами мови
позамовних звукових явищ. Якщо рекламується продукт, до якого
можна підібрати характерний звук, то тоді звертаються до ономатопеї.
Так, у рекламі автомобільної марки «Опель» слово «Wumms»
передає типові для автомобіля звуки: «бух, бам, бац, бах», що і
знайшло відображення в наступному рекламному висловлюванні:
Diesel-Kenner werden sagen, er hatte Wumms (Opel Signum).
На упаковці вершково-шпинатної суміші від торгової марки
«Iglo» слово «Blubb» означє «буль-буль», тому воно стало в нагоді
для рекламного слогану: Der mit Blubb! (Iglo-Rahm-Spinat).
Для реклами відомого шоколаду від Ritter Sport
використовувались такі звуки, як «Knick, Knack, Zack» – «хрумхрум, хоп!», для того щоб підкреслити таку його якість, як
хрусткість: «Knick. Knack. Auf Zack» (Ritter Sport).
У назві засобу від комарів «Anti Brumm Naturel Pumpspray»
використано слово «Brumm», що означає «дзижчання», тому
одразу згадується набридливий звук, що спричиняють ці комахи і
якого якнайшвидше хочеться позбутись.
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Особливість ономатопеї полягає в тому, що вона коротка за
своєю формою та асоціативна водночас, і саме це так вигідно
можна використати у рекламі – за обмаль часу презентувати
коротке повідомлення за допомогою звуку, що привертає увагу,
викликає асоціації.
Варто згадати і про використання таких явищ, як паронімія та
омонімія. Паронімічні слова дуже близькі за звучанням, але різні
за значенням і написанням. Омонімічні слова однаково звучать та
пишуться, але мають різні значення. Такі мовні явища
перетворюються у рекламі на гру слів, завдяки чому з’являються
додаткові можливості ефектно подати рекламний продукт.
Прикладом омонімії може слугувати англомовна реклама в
німецькомовному просторі «You can Canon», де за написанням і
звучанням збігається слово «can» та перший склад назви
виробника «Cannon».
У рекламній фразі «Modisches Outfit für große Größen» наявні
два омоніми, де слово «groß» означає «великий», а слово «Größe»
перекладається як «розмір» – «Модний одяг у великих розмірах».
Цікавим прикладом паронімії можуть бути наступні приклади:
950 Euro als «Tankeschön» für jeden neuen Opel, в якому слово
«Tankeschön» має подвійне значення: з одного боку, воно схоже на
«Danke schön», що означає вдячність, з іншого «Tanke schön» –
висловлює побажання гарної заправки автомобіля. Таким чином, в
одному висловлюванні приховане подвійне значення – 950 євро на
заправку авто як подяка за придбання нового Опеля. Оскільки у
перекладі не завжди можливо відтворити таку гру слів, більш
адекватно цей переклад може звучати так: «При купівлі нового
Опеля отримай у подарунок 950 євро на його заправку!».
У рекламному слогані «Nahtürlich für mich» (Donaupark,
Mauthausen) слово «nahtürlich» приховує слово «nah» – «близько»
та слово «natürlich» без зайвої «h» – «звично, природно», що в
цілому означає – «Для мене це природно і близько».
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Рекламуючи магазин із продажу велосипедів (ZweiradFachhandel, Weingarten), копірайтери використали такі пароніми,
як Rat та Rad, дуже схожі за звучанням. Саме різне значення цих
слів (Rat – порада, Rad – велосипед, колесо) стало в нагоді для
утворення фрази «Wir wissen Rad», де приховується зміст «Wir
wissen Rat» – «ми знаємо пораду», тобто «Ми дамо Вам пораду у
виборі велосипеда!».
У рекламі оптики «Neusehland» (Optiker, u. a. Gießen),
використана всім відома назва країни Neuseeland – Нової Зеландії,
однак із навмисною помилкою. Замість літери «e» стоїть літера
«h», яка вмить перетворює «Нову Зеландію» на «країну нового
зору», адже «sehen» означає «бачити».
Цікавим прикладом паронімії є реклама хлібобулочних
виробів від німецького супермаркет «Rewe» – Unsere BioBackwaren geben sich die Ähre. В цьому висловлюванні слово
«Ähre» – «колосок» звучить подібно до слова «Ehre» – «честь,
слава»; таким чином речення набуває додаткового значення –
«Наші хлібобулочні вироби користуються популярністю».
У наступних прикладах обіграються схожі за звучанням слова
«isst» та «ist»: Und alles isst gut (Trend Meal) – Висловлювання «І
все буде добре» можна зрозуміти також, як «все їсться добре».
Der Mensch ist, was er isst (Bresso) у фразі «Людина є тим, що
вона їсть» в німецькому варіанті має співзвучні дієслова з різним
значенням.
На нашу думку, такі мовні ігрові маніпуляції спрямовані на
те, щоб коротке за змістом висловлювання повідомляло як можна
більше інформації. До того ж, слова-загадки, що містять подвійний
смисл, є ще одним засобом задля привернення уваги потенційних
споживачів.
Проаналізовані
вище
фонетичні
засоби
широко
використовуються в рекламних текстах, надають їхньому
звучанню експресивності та спрямовані впливати на вибір
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споживачів. Якщо алітерація, асонанс, консонанс та рима перш за
все закарбовуються в пам’яті, то звуконаслідування викликає певні
асоціації у споживачів. Слова з подібним звучанням приховують
додаткові значення слів, змушують споживача прочитати текст
двічі, тим самим зацікавити продукцією. Фонетичні засоби
підвищують експресивність, емоційність рекламних текстів,
стимулюють зацікавленість адресата, мають мнемонічний і
сугестивний ефект [4, c. 253–254]. До основних особливостей
фонетичних засобів можна віднести експресивне оформлення
тексту, милозвучність висловлювань, поетичне звучання
римованих рядків, асоціативне наповнення текстової інформації,
подвійний зміст ключових слів, що сприяє виконанню таких
функцій, як привертання уваги до рекламного продукту,
запам’ятовування його назви, спонукання до його придбання.
Отже, проведений аналіз використання фонетичних засобів у
німецькомовних рекламних текстах дозволив визначити вектор
подальших досліджень у сфері рекламного дискурсу – проведення
аналізу використання лексичних та синтаксичних засобів
німецької мови у цій сфері.
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Король С. В. Фонетические средства немецкого языка в
рекламных текстах.
Аннотация
В статье проанализировано использование фонетических средств в
немецкоязычных рекламных текстах. Установлено, что среди всех
фонетических средств наиболее употребляемыми в текстах такого типа
являются, прежде всего, аллитерация, ассонанс, консонанс, ономатопея,
омонимия и паронимия. Для реализации основной рекламной функции,
такой как привлечение внимания к товару, используются определенные
фонетические средства с целью повышения экспрессивности,
мелодичности и запоминаемости рекламного текста.
Ключевые слова: рекламные тексты, фонетические средства,
аллитерация, ассонанс, консонанс, ономатопея, омонимия и паронимия.

Korol S. V. Phonetic means of German in advertising texts.
Summary
The object of the study is the phonetic means in German advertising texts.
The background of the article is determined by the lack of similar studios in
the field of phonetic means in such texts.
The main aim of the article is to outline key element of phonetic means
usage in German advertising texts.
The object of the study is German advertising texts.
The article deals with the use of phonetic means in German advertising
texts. It has been established that alliteration, assonance, consonance,
onomatopoeia, homonymy and paronymy are the most widely used among all
phonetic means in the texts of this type. The topically of the theme is caused by
the importance of the choice of phonetic means in the advertising texts which
are characterized by briefness and laconism. To implement the basic
advertising function such as catching interest to the product, certain phonetic
means are used in order to enhance expressiveness, melodiousness,
memorability in the advertising texts.
The analysis of such advertising texts should be continued as another
language means are advantageous
Key words: advertising text, phonetic means, alliteration, assonance,
consonance, onomatopoeia, homonymy and paronymy.
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ПОТІК СВІДОМОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ СТОЛІТТЯ
Стаття присвячена провідній художній техніці літератури
модернізму – потоку свідомості. Автор досліджує її кореляцію з
основними світоглядними тенденціями модернізму. У статті
розглядаються ключові моменти в дискусії щодо термінології та видів
потоку свідомості. Автор аналізує основні віхи розвитку техніки потоку
свідомості, простежуючи їх у творчості чільних представників цієї
мистецької техніки – Дж. Джойса та В. Вулф.
Ключові слова: потік свідомості, внутрішній монолог, алогічність,
часовий монтаж, механічний прийом.

Становлення і поширення техніки потоку свідомості в літературі
зумовлені соціальними і культурно-історичними подіями в Західній
Європі кінця ХІХ – початку ХХ століття. Соціальна криза, світова
війна, різкий стрибок в науково-технічному розвитку європейської
цивілізації призводять до краху багатовікової, усталеної картини
світу і зародженню нового типу свідомості. Опинившись у стані
соціального і ментального розпаду, людина початку ХХ століття
звертається вглиб себе, до свідомості, щоб знайти там універсальні
відповіді на глобальні питання життя і смерті, пояснити події, які
неможливо осягнути за допомогою звичної схеми світосприйняття.
Науково-теоретичною
базою
дослідження
стали
загальнотеоретичні і спеціальні роботи, присвячені питанням
лінгвістики тексту, як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Йдеться,
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насамперед, про роботи В. Г. Гака, І. Р. Гальперіна, К. Кожевникової,
В. А. Кухаренко, А. А. Леонтьєва, О. І. Москальської. Питанням
внутрішнього мовлення присвятили праці Л. С. Виготський,
Э. Дюжарден, Л. Едель, Я. Н. Засурський, А. М. Зверєв, А. Ф. Лосєв,
Л. Стейнберг, М. Фрідман, Р. Хамфрі, які опирались на психологічні
праці У. Джеймса і А. Бергсона.
Феномен «потоку свідомості», будучи однією з важливих
складників у художній культурі XX століття, яскраво втілився у
творчій практиці модернізму. Тим не менш, в сучасному
гуманітарному дискурсі це поняття є недостатньо розроблене.
Виникнувши наприкінці XIX – у першій третині XX ст., цей феномен,
не маючи однозначного визначення і водночас реально побутуючи в
художніх практиках, «обростав» різними тлумаченнями, які досі не
стали предметом спеціальної рефлексії в аспекті з’ясування сутності
його природи. У зв’язку з цим виникає актуальне питання в
дослідженні техніки потоку свідомості – вивчення особливостей її
розвитку провідними представниками літератури модернізму.
Мета дослідження – аналіз феномену техніки потоку свідомості
як провідного художнього прийому в модерністській літературі та як
адекватного художнього засобу для вираження модерністського
світогляду; дослідження теоретичної полеміки походження і
термінології техніки потоку свідомості і типологізації потоку
свідомості у творчості Дж. Джойса та в романах В. Вулф.
Опинившись у полі літературного тексту, техніка потоку
свідомості стає предметом полеміки щодо термінології – вчені
піднімають питання про диференціацію термінів «внутрішній
монолог» і власне «потік свідомості». Так, Е. Стейнберг характеризує
потік свідомості як репрезентацію довербальних рівнів свідомості
людини, насичених асоціативно пов’язаними образами, які
виникають спонтанно, безпосередньо з підсвідомості [8, c. 32]. Як
стверджує А. М. Зверєв, ця художня техніка фіксує «буття
свідомості» у всіх його проявах (враження, імпульси, думки, фантазії,
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спогади), в той час як внутрішній монолог використовується «для
зображення персонажа в момент вищого духовного і емоційного
напруження» [2, с. 774]. Таким чином, внутрішній монолог виступає
однією з форм вираження певного рівня свідомості. Однак думки
літературознавців щодо різниці між потоком свідомості і внутрішнім
монологом розходяться. Такі дослідники, як Е. Дюжарден і Р. Хамфрі
розвивають теорію про те, що техніка внутрішнього монологу
найбільш наближена до вираження несвідомих пластів психіки
персонажу і передає процеси, які відбуваються на невербальних
рівнях свідомості. На відміну від цих теоретиків, М. Фрідман заявляє,
що внутрішній монолог є лише однією з форм потоку свідомості,
поряд із внутрішнім аналізом і сенсорними враженнями.
Особливістю ж внутрішнього монологу дослідник називає
відображення головним чином раціонально і логічно організованих
рівнів свідомості, лише частково зумовлених підсвідомими
процесами [5]. «Батьком» терміну «потік свідомості» по праву
вважають психолога, професора Гарвардського університету Вільяма
Джеймса. У праці «Наукові основи психології» В. Джеймс
відмовляється від традиційного в тогочасній психології поділу
свідомості на частини-біти, ланки ланцюга тощо, а метафорично
порівнює свідомість із плином річки, потоком. «Свідомість ніколи не
замальовується сама по собі роздрібненою на шматки, – наголошує
він. Вислови на кшталт «ланцюг» чи «ряд» не відображають
свідомість так, як вона уявляється собі самій. У ній немає нічого, що
могло залишатись непорушним – вона тече. Тому метафора «річка»
чи «потік» найбільш природно відтворює свідомість». У зв’язку з
такими міркуваннями Джеймс уводить в обіг психологів термін
«потік свідомості». І хоча дослідження В. Джеймса ґрунтувалося
лише на його спостереженнях за психікою людини й не охоплювало
літературного матеріалу, воно спричинило появу й поширення
насамперед у літературі специфічної манери письма, яка отримала
назву «потік свідомості», вплинуло на розвиток мистецтва у ХХ ст., а
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особливо кіномистецтва та літератури. Та попри появу чималої
кількості зразків техніки потоку свідомості і в літературі, і в кіно,
«бум» теоретичного осмислення цього терміну переживало передусім
літературознавство. Для максимально реалістичного зображення
роботи психіки людини важко собі уявити більш відповідну техніку,
ніж документальне «пряме цитування думки», тобто потік свідомості.
Ця техніка передачі внутрішнього мовлення персонажа ґрунтувалася
на «логіці асоціацій і логіці неусвідомленого». При цьому не лише
створювалась ілюзія вільного тривання думки, не контрольованого ні
персонажем, ні тим більше автором, але особливої свободи набувала
й уява реципієнта [1].
Спираючись на дані теорії, ми притримуємося наступного
визначення «потоку свідомості» в літературі – це художній метод,
особлива техніка письма, прийом, за допомогою якого
досліджуються і безпосередньо відтворюються внутрішні
переживання людини. Всі душевні переживання, асоціації, несвідомі
імпульси, емоції відтворюються саме в тій послідовності і в тому
вигляді, в якому вони з’являються на поверхні свідомості. Переважно
цей прийом розроблявся в текстах модерністського напряму, так як
головне завдання модернізму і «потоку свідомості» – це вираження
суб’єктивного стану героя. «Потік свідомості» в літературі є особливо
граничною формою внутрішнього монологу, де звичні причиннонаслідкові зв’язки порушені, тобто це алогічний, ірраціональний
монолог. В результаті в романі, написаному за допомогою методу
«потоку свідомості», дія переноситься в суб’єктивний простір душі
персонажа; традиційна оповідна структура тексту руйнується; часові
пласти «минуле – теперішнє – майбутнє» зміщуються і складно
перетинаються; логіка розповіді стає асоціативною; з’являється
стереоскопічність зображення (тобто дійсність описується з різних
точок зору); просторово-тимчасові характеристики світу стають
відносними, і об’єктивна картина світу втрачає свою цілісність. Читач
дивиться на світ очима героя, увагу героя сконцентровано на окремих
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моментах дійсності.
Найбільш
відомими авторами,
які
використовували потік свідомості у своїх творах, є представники
літератури модернізму Джеймс Джойс і Вірджинія Вулф. У цій
роботі аналізуються роман Дж. Джойса «Улісс» та роман В. Вулф
«Хвилі».
Дж. Джойс значно вплинув на розвиток техніки потоку
свідомості, розширивши її можливості і додавши в неї нові елементи,
серед яких внутрішній монолог у прямій і непрямій формі, коментарі
автора. Новизною художнього стилю письменника стало
моделювання різних станів свідомості: сплячий герой, який марить,
сп’янілий. Дж. Джойс поглибив передачу потоку свідомості в тексті,
розкриваючи довербальний рівень свідомості персонажу, де емоції і
переживання ще не названі, а лише позначаються. Для цієї мети автор
використовував специфічну пунктуацію і синтаксис, коли текст
насичується вигуками, окликами і питальними знаками,
односкладовими повторюваними словами, а в деяких випадках – і
навмисне порушеними правилами пунктуації та граматики. Також,
зображуючи переживання героя в потоці свідомості, Дж. Джойс
застосовує алітерації, незакінчені фрази або пропозиції. Більш того,
письменник передає в тексті різні емоційні переживання – акустичні,
тактильні, смакові і нюхові. Застосування Дж. Джойсом техніки
потоку свідомості виконує в тексті важливу художньо-естетичну
функцію: конструюючи картину світу обивателя, зображуючи потік
його щоденного внутрішнього досвіду у формі епічного наративу,
письменник тим самим руйнує традиційний і вже відживаючий образ
реальності. Як зазначає У. Еко в роботі «Поетики Джойса», «Улісс»
стає неймовірним образом світу, який ... тримається на структурах
старого світу, прийнятих в їхньому формальному значенні, але
відкинутих в їхньому сутнісному значенні. У цьому сенсі роман є
моментом переходу до сучасного світовідношення і виступає як
драма зруйнованої свідомості, яка намагається відтворити свою
єдність» [6, с. 289–291].
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Новаторством Дж. Джойса і специфікою потоку свідомості в
його романах є також зображення безпосередньо руху підсвідомості.
Характерний приклад – монолог Моллі Блум з останнього епізоду
«Улісса»: потік свідомості героїні транслюється як потік щоденного
внутрішнього життя жінки міщанина. У монолозі Моллі фантазії
героїні переплітаються з враженнями від повсякденних подій і
роздумами про них. Для адекватного зображення руху підсвідомості
Моллі письменник позбавляє монолог пунктуації, відтворюючи
алогічний, непослідовний рух внутрішнього життя героїні з
асоціативною зміною однієї думки іншою. Та тому що такого з ним
ніколи не було вимагати сніданок собі в ліжко скажи пару яєць з
самого готелю Міський герб коли все прикидався що зліг та
вмираючим голосом робив з себе принца щоб заінтригувати цю
стару руїну місіс Ріордан уявляв ніби з нею справу в капелюсі а вона
нам і не подумала відмовити ні копійки все на одні молебні за свою
душеньку скнара яких світ не бачив тулилася собі на денатурат
витратити чотири пенси всі вуха мені проїла про свої болячки та ще
ця вічна балаканина про політику і землетруси і кінець світу немає
вже дайте спочатку нам трохи розважитися боронь Боже якщо б
всі жінки були на кшталт неї боролася проти декольте і купальників
яких до речі ніхто її не просив носити впевнена у ній вся побожність
того що жоден чоловік на неї вдруге не гляне сподіваюся я на неї
ніколи не буду схожа [7, с. 871].
У романі «Улісс» Джеймса Джойса метод «потоку свідомості»
доведений до досконалості, саме там з’являються різні варіанти
«потоку свідомості» і особливий «жіночий» «потік свідомості», або
«потік свідомості» в його чистому вигляді. Своїм найважливішим
завданням Джойс вважав відтворення психічних реакцій, що їх
людина майже або зовсім не усвідомлює. Він шукає форми
відтворення складного розумового процесу, потоку уривчастих
індивідуальних асоціацій, що виникають у свідомості і механічно
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зчіплюються, зображення тих верств свідомості, які лежать на різних
глибинах. Форми передачі цього потоку в романі дуже різноманітні.
Потрібно врахувати, що коли Джойс від натуралістичного
змалювання, яке зв’язує розповідь, переключається на передачу
внутрішнього монологу того чи іншого персонажу, він намагається
передати потік суб’єктивних асоціацій, що виринають при
виключенні контролю розуму. Мова його відповідно стає туманною,
вона відтворює уривчастість клаптів думки, що пропливають в мозку.
Форма надзвичайно ускладнюється. Рух фрази стає стрибкоподібним,
складні звороти межують з уривками фраз і речень. Внутрішній
монолог стає алогічним, спирається на суб’єктивні асоціації, які часто
майже не піддаються розшифруванню. Щоб передати хаотичний і
алогічний «потік свідомості», Джойс вдається до різноманітних
словесних прийомів. В деяких випадках мова «Улісса» архаїзується –
здебільшого, коли автор пародіює старовинні стилі, в інших –
розквітає несподіваними і сміливими неологізмами. У тексті «Улісса»
безліч запозичень з місцевих діалектів, багато похідних від
іншомовних слів, причому як сучасних, так і древніх (зі
староєврейської, старогрецької, але особливо латині) [6, с. 294–297].
Досягнення Вірджинії Вулф (1882–1941 рр.) як романіста
роблять її визначною письменницею модернізму. Вона доводила, що
письменники більше не можуть відтворювати складність людської
свідомості, вживаючи традиційні методи. І В. Вульф знайшла іншу
стратегію оповіді, усвідомлюючи, що ні через діалог, ні через
авторські ремарки не можна відтворити складні людські стосунки і
зміни у свідомості, які відбуваються за секунди. Описуючи внутрішні
якості і взаємини персонажів, вона користується методом «потоку
свідомості». Ознакою стилю В. Вулф є те, що вона підпорядкувала
драматичну дію і розвиток сюжету у своїх творах дослідженню
невисловлених вголос думок і почуттів персонажів. У своїх дуже
особистих, і часто експериментаторських, працях вона поставила під
сумнів саму природу реальності та значення окремого індивіда у
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відчуженому і дегуманізованому зовнішньому світі. Стилістична
палітра В. Вулф відрізняється від конвенційної прози наступними
особливостями: 1) оповідач є нейтральним чи взагалі відсутнім;
2) існує різноманіття поглядів; 3) оповідь є прямим потоком думок
через свідомість персонажів. У прозі В. Вулф присутня техніка, яка
відома під назвою «часовий монтаж», тобто перенос образів чи думок
з одного часу в інші часи, при цьому відправник мовлення може
залишатися зафіксованим у просторі, тоді як його свідомість може
рухатися в часі. Існують два види часового монтажу: ретроспекція і
проспекція. Приклади ретроспекції були помічені в аналізованому
романі, причому персонажі пам’ятають не тільки своє пережите
минуле, а й несуть із собою тягар історичного минулого, тобто події з
історії людства. Включення ретроспективних сегментів в оповідь, яка
витримана в теперішньому часі, імплікує думку про важливість
минулого в житті персонажів. Минуле дає людям досвід та
індивідуальність. Навіть самим поєднанням часів автор увиразнює
думку про важливість психологічного часу. Ще однією особливістю
роману «На маяк» є включення у свідомість персонажів епіфанії, чи
моменту прозріння – раптового відкриття правди, що трапляється з
людиною один раз за все життя, і не з кожною людиною, а з тією, що
досягнула певного ступеня духовного розвитку. Така особливість
прози В. Вулф, як незначна кількість діалогів, у порівнянні з
кількістю внутрішніх монологів, увиразнює думку персонажів про
неефективність слів для значущого спілкування. Щоб досягти
останнього, треба замінити слова жестами, сенсорним сприйняттям,
музикою чи мовчанням. Протягом свого творчого життя
письменниця шукала засоби, якими можна передати потік свідомості.
Праці В. Вулф з погляду стилю, який використано для передачі
людської свідомості, можна поділити на два періоди, чи на дві групи.
Перша група робіт від «Подорожі на інший континент» («The Voyage
Out», 1915 р.) до роману «До маяка» («То the Lighthouse», 1927 р.)
відрізняється своїм реалістичним описом індивідуальної свідомості.
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Цю групу робіт з погляду жанру можна назвати «внутрішнім
реалізмом», на відміну від «зовнішнього реалізму», характерного для
більшості романів 19-го сторіччя. Ключові риси ранніх робіт
В. Вульф можна представити так: 1) присутній оповідач, який веде
розповідь від третьої особи; 2) розвиток сюжету мінімальний);
3) опис психологічного часу суттєво зменшений для того, щоб
реалістично змалювати світ індивідуальної свідомості.
Стилістична палітра В. Вулф другого періоду відрізняється від її
ранніх робіт і від конвенційної прози наступними особливостями:
1) оповідач є нейтральним чи взагалі відсутнім; 2) існує різноманіття
поглядів; 3) оповідь є прямим потоком думок через свідомість
персонажів. З іншого боку, у роботах другого періоду, після роману
«Хвилі» і в самому романі, відчувається більша зацікавленість автора
в універсальних аспектах людської свідомості, і для зображення їх
вжито більш абстрактні засоби їх представлення. Письменниця
переключає свою увагу на несвідомий і підсвідомий аспекти
свідомості. У романі «Хвилі», наприклад, використовується оповідач,
який веде розповідь від першої особи, щоб передати зорові враження
персонажу. У цьому ж романі широко вжито техніку «вільних
асоціацій». Унікальність творів В. Вулф в тому, що їхню структуру,
характеристику персонажів, теми важко імітувати. Джейн Гольдман
зауважив ще одну особливість прози В. Вульф: вона пише про думки
і слова персонажів як такі, що часто суперечать їхнім почуттям [4,
c. 111]. В. Вулф увела унікальний стиль, використовуючи різні типи
мовлення, приділяючи увагу деталі і реченням з різною довжиною,
щоб винести на поверхню її особистий ментальний та емоційний
досвід. Твори Вірджинії Вулф вважаються найбільш психологічними
з робіт усіх модерністів. Дія багатьох її романів відбувається
виключно в головах її персонажів. «Хвилі» – це роман, написаний в
експериментальній формі прози-поезії. Його вважають найбільш
важким для розуміння. Джейн Гольдман пише про цей роман: «It is a
beautifully stylized, poetical work that alternates descriptive pastoral pages
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with sets of soliloquis by six characters» [4, c. 69]. У романі записаний
майже безперервний потік свідомості шести персонажів, голоси яких
допомагає розпізнати оповідач, який ідентифікує їхні голоси без
коментарів. Письменниця вживає таку структуру оповіді, яка дає
можливість читачам сприймати світ роману тільки через думки
персонажів, коли вони коментують свої власні свідомі стани або
висловлюють свої спостереження за іншими. Письменниця веде своїх
персонажів з дитинства і, опускаючи вік юнацтва, переміщує їх у
пізній середній вік. Часто дослідники висловлювали думку, що в
шістьох персонажах (Бернард, Невіль, Дженні, Рода, Луї і Сузана)
віддзеркалюються риси характеру, притаманні друзям Вірджинії
Вулф, але так само припускали, що ці персонажі є проекцією
особистого і творчого характеру письменниці, і що відтак персонажів
у романі не шестеро, а всього один, фрагментований на шість
аспектів. Сьомий персонаж, Персівал, введено читачам через
монологи шести, він ніколи сам нічого не говорить. Інколи роман
вважають автобіографічним, оскільки персонажі часто висловлюють
почуття, враження, думки, які ніяк не пов’язані з оточенням, і стає
зрозумілим, що сюжет не є центром цього роману. Як пише Мартін:
«То analyze «The Waves» is, to a great extent, to analyze six
consciousnesses, whom Woolf creates, and how their personalities assert
themselves and interact» [5, c. 48]. Сузана Дік поділяє думку про те, що
у романі «Хвилі» головне для В. Вулф не сюжет, а миттєвість буття і
оточення, що включає цю миттєвість: «The moment of being and the
scene that contains it...» [2, c. 69]. В аналізованому романі кожна група
монологів має певний з’єднуючий елемент; інколи таким елементом є
місце, де опиняються всі персонажі, наприклад, дитячі ясла; чи місце,
де відбувається прощання з Персівалем. Крім того, кожен розділ має
лейтмотив, який повторюється, щоб читач міг пригадати певний
настрій, який він мав у життєвому досвіді: «the beast is stamping» –
про JIyi; «the door opens and the tiger leaps» – про Роду; «I dance, I
ripple» – про Дженні; «I love, I hate» – про Сузану. Перераховані є
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найбільш експресивними лейтмотивами. Структура роману «Хвилі»
загадкова. Єдина певна річ, яку можна сказати про текст, – це те, що
він поділений на дві частини. Перша частина складається із
сегментів, надрукованих курсивом. В. Вулф називає їх інтерлюдіями.
Припускають, що ці розділи імплікують гру. Друга частина тексту
складається із сегментів, надрукованих римським шрифтом. Ці
сегменти виділені лапками і кожного разу зв’язуються фразою:
«персонаж сказав». Твір «Хвилі», будучи унікальним за формою,
мабуть, не може бути названий романом у конвенційному значенні
цього слова. [6, c. 104–105]. Пізніше вона визначила жанр «Хвиль»,
як потік свідомості та як засіб зображення внутрішнього світу
персонажів» а play-poem», «a game of language», «an experimental fi
ction» and «a Dionysian game of the world...» [6, c. 36]. Працюючи над
цим романом, письменниця прийняла радикально відмінний підхід до
зображення: замість того, щоб описувати своїх персонажів із позиції
всезнаючого оповідача, вона просто презентує власні думки
персонажів через довгу низку монологів, які перериваються описами
моря. Останнє символізує різні періоди життя. Відсутність
всезнаючого оповідача робить думки і висловлювання єдиним
фактором, який ідентифікує особистість. Письменниця скоротила
структуру оповіді до мінімуму, ускладнивши тим самим завдання
читача, який має відтворити особистості шести персонажів, маючи в
розпорядженні єдине знаряддя: їхні думки. В аналізованому романі
зовнішні, об’єктивні події обмежені в широті охоплення чи взагалі
відсутні. Роман складається з безперервного потоку свідомості
персонажів і зливи вражень. Хоч зовнішні події займають мало місця
в романі, відгук на ці події вражаючий за об’ємом. Кожен із шести
персонажів – Бернард, Сузана, Рода, Дженні, Луї, Невілль –
відрізняється від іншого; кожного з них можна розглядати як тип
особистості. Бернард є красномовним оповідачем; Сузана – це
втілення дружини і матері; Роду можна охарактеризувати як
психологічну порожнечу (psychological blank); Дженні представляє
88

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14

тип жінки, яка часто закохується в різних чоловіків; Луї вважають
австралійським аутсайдером; Невілль – гомосексуаліст. Письменниця
наділила кожного персонажа характерною рисою, яка час від часу
повторюється. Ця риса стає своєрідним символом персонажа. Кожен
з них є «прикріпленим» до певної фрази чи до специфічної поведінки,
через які його/її можна впізнати.
Отже, у літературі XX ст. письменники винайшли нові засоби
зображення внутрішнього світу людини. Свідомість розкривається
через «підсвідоме», психічний процес відтворюється як складний,
суперечливий, плинний «потік свідомості», що дає можливість
показати народження і розвиток почуття. На думку критиків,
Дж. Джойс та В. Вулф найбільш близько підійшли до того, що
відбувається у свідомості людей. Новаторством Дж. Джойса стало
відтворення в тексті різних станів свідомості (сну, фантазій, мрій,
сп’яніння) і занурення в більш глибинні, неусвідомлювані пласти
свідомості героя, зображення потоку несвідомого без авторських
коментарів. В. Вулф, навпаки, конструюючи потік свідомості своїх
персонажів, обрамлює його коментарями автора, а також доповнює
сигнальними словами-маркерами, які вказують на включення потоку
свідомості в тексті. Для передачі потоку свідомості автори
використовують різноманітні прийоми і техніки: принцип вільної
асоціації, часовий і просторовий монтаж, великий план, уповільнена
дія та інші кінематографічні прийоми, механічні прийоми
(пунктуація). Для передачі індивідуального характеру свідомості
застосовується метод відкладання думок і асоціацій в пам’яті і
повторення їх через певну кількість сторінок.
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Левицкая Н. В. Поток сознания в английской литературе
первых десятилетий XX в.
Аннотация
Статья посвящена ведущей художественной технике литературы
модернизма потока сознания. Автор исследует ее корреляцию с основными
мировоззренческими тенденциями модернизма. В статье рассматриваются
ключевые моменты в дискуссии о терминологии и видов потока сознания.
Автор анализирует основные вехи развития техники потока сознания,
прослеживая их в творчестве видных представителей этой
художественной техники – Дж. Джойса и В. Вулф.
Ключевые слова: поток сознания, внутренний монолог, алогичность,
временной монтаж, механический прием.

Levytska N. V. The flow of consciousness in English literature of
the first decades of the XX century.
Summary
The aim of research is to analyze phenomenon of technique of stream of
consciousness as a leading artistic device in modernistic literature and as an
adequate artistic means of expressing modernistic outlook; to analyze theoretical
polemics regarding the origin and terminology of the technique of stream of
consciousness and typologization of stream of consciousness in works by J. Joyce
and novels by V. Woolf.
The subject of the research is literature of England of the first decades of XX
Century.
Object of the research is works by J. Joyce and V. Woolf as representatives of
England’s modernism.
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The article is dedicated to the leading literary technique of modernism – the
stream of consciousness. The author has researched its correlation with the main
ideological tendencies of modernism, in particular its adequacy to the neomythological
mentality. The key moments of the terminology discussion and the types of stream of
consciousness have been examined. The author has analyzed the major directions of
the stream of consciousness development and has traced them in the works of the
outstanding representatives of this literary technique – J. Joyce, V. Woolf.
Key words: stream of consciousness; inner monologue; stream of
unconsciousness; Similarity, timing, mechanical reception.
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ПОШИРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СВІТІ В
КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Статтю присвячено розгляду процесів поширення англійської мови
у світі в контексті глобалізації. Розглянуто статус англійської мови як
світової lingua franca, проаналізовано еволюційні зміни, що зумовлюють
появу нових варіантів англійської мови та процес завоювання
англійською мовою панівних позицій у мовній сфері країн ЄС.
Ключові слова: lingua franca, глобалізація, різновиди англійської
мови, глобальна англійська.

На сучасному етапі все більш вагомого значення в системі
української освіти набувають «світові мови». Ідеться передусім
про стрімке поширення англійської мови, яке доречно, на нашу
думку, віднести до глобальних тенденцій сьогодення.
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Статистика свідчить, що англійською мовою нині вільно
володіють близько 670 млн. осіб, а в межах «розумної
компетентності» – приблизно 1,2–1,5 млрд. осіб [8, с. 95]. Крім
того, у світі з 1000 наукових публікацій 760 виходять англійською
мовою [6, с. 112]. Саме цією мовою подається 80 % інформації в
мережі Інтернет, хоча для 40 % користувачів англійська мова не є
ані рідною, ані першою. Англомовні країни виробляють близько
40 % світового валового внутрішнього продукту. Отже, жодною
мовою раніше в історії не розмовляла така велика кількість людей
і, до того ж, ніколи раніше в історії не існувало такої кількості
стандартизованих мов, як сьогодні – 1,2 тис. [2, с. 135].
Починаючи із 60-х років ХХ століття, в науковій та
публіцистичній літературі з’явилося чимало публікацій,
присвячених статусу англійської мови в контексті світової
глобалізації
(В. Алпатов,
К. Артем’єва,
В. Нестеренко,
О. Хоменко, І. Пантєлєєва, Д. Крістал, Д. Греддол, Б. Качру,
Т. Макартур, Р. Філіпсон та інші). Останні дослідження
декларують роль англійської не стільки як світової lingua franca, а
як ресурсу, що гарантує доступ до фінансової, економічної,
політичної сфер глобалізованих стосунків, а отже – до багатства та
благополуччя [13]. Відповідно, спостерігається термінологічне
розмаїття характеристик, що їх приписують англійській мові,
підкреслюючи її статус: глобальна англійська (Global English,
English as a global language) [14], світова англійська (World English)
[4], світова стандартизована розмовна англійська (World Standard
Spoken English) [8], світові англійські (World Engilshes) [13],
англійська мова як мова міжнародного розвитку (English as a
language for international development) тощо.
Слід зазначити, що всі ці терміни характеризують одне й теж
саме явище – ними підтверджується статус глобальної мови, проте
вони не є синонімічними, а ілюструють різне теоретичне
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підґрунтя, тобто питання визначення реального статусу
англійської мови у світі й досі відкрите.
Мета нашого дослідження полягає у визначенні статусу
англійської мови як світової lingua franca, аналізі еволюційних
змін, що зумовили появу нових варіантів англійської мови, та
процесу завоювання англійською мовою панівних позицій у
мовній сфері країн ЄС.
Глобальна англійська – це культурна і політична реальність
ХХІ ст. За визначенням низки дослідників, для досягнення статусу
глобальної мова повинна відповідати таким критеріям, як: широка
географія застосування, значна кількість її носіїв як рідної мови,
статус державної, офіційної чи регіональної, використання як засобу
спілкування в таких сферах діяльності, як державне управління,
судочинство, засоби масової інформації, освіта та домінуюча роль в
іншомовній підготовці великої кількості країн [9, с. 422]. Як
наслідок, у сучасній соціолінгвістиці існує сталий стереотип щодо
ролі англійської мови як глобального вербального «посередника»
[7, с. 206]. Постає питання: що вирізняє англійську мову поміж
інших, що зумовило поширення саме англійської мови у світі?
Перш за все, це зумовлено історичними подіями. Після
завершення Другої світової війни у світі відбувся стрімкий
розвиток наукової, технологічної та економічної діяльності, що
створило суспільство, в якому домінували дві рушійні сили –
технології та торгівля. Їхній розвиток зумовив потребу
становлення певної мови міжнародного спілкування [11].
T. Хатчінсон стверджує, що становленню англійської мови як
засобу міжнародного спілкування значно сприяла економічна міць
США у післявоєнний період [11, с. 6]. Англійська мова стала
інструментом, котрий здатний об’єднати всі сфери професійної та
суспільної діяльності людини.
На поширення англійської мови у світі вплинули такі
чинники, як традиційне вивчення цієї мови місцевими елітами для
93

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14

розширення можливостей у колишніх колоніях Великобританії на
різних континентах (Індія, Гонконг, Філіппіни); використання цієї
мови офіційними міжнародними організаціями, при цьому штабквартира однієї із найвпливовіших з них, ООН, знаходиться в
Нью-Йорку. Світовий статус англійської мови зумовлений
зовнішніми чинниками, які стосуються вагомості та впливовості
народу, який є її носієм. До того ж, ці поняття розглядаються в
політичному, економічному, технологічному, освітньому та
культурному контекстах [9, с. 426].
Згідно з теорією Р. Філіпсона, англійська мова реалізує владні
амбіції її носіїв як рідної мови за межами їх проживання,
змістивши центр уваги на носіїв її як другої іноземної мови,
оскільки за допомогою останніх набагато легше розширити сферу
свого впливу. Дослідник знаходить в англійській мові імперський
контекст, результатом чого постають механізми символічного
пригнічення, заміни, виключення, застосовані щодо інших мов.
Р. Філіпсон висуває радикальну тезу щодо необхідності визнання
лінгвістичного імперіалізму, критикуючи опонентів за спроби
поєднання англійської мови і прогресу, за ігнорування ними
збільшення глобальних та локальних суперечностей, що мають
катастрофічні екологічні й культурні наслідки. Глобалізація
англійської мови виявляється пов’язаною із занепадом інших мов,
що, на думку вченого, не є природним вибором на користь
прогресу. Тому лінгвістика не в змозі надати всебічний аналіз
проблем колоніалізму, глобалізації, культурної гегемонії, освіти,
ЗМІ, мультилінгвізму, офіційної національної мови і мов меншин.
Теорія глобальної англійської мови фактично не висвітлює
проблеми існування лінгвістичної ієрархії, що почала виникати ще
за доби колоніалізму. Р. Філіпсон убачає в цьому підтвердження
того, що існуючий світовий лад служить інтересам лише обраних –
Заходу й еліті, які співпрацюють з ним, тобто без відповідних
мовних політик глобальна система не змогла б існувати [3]. Саме
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сукупність вищезазначених факторів, як зазначає дослідник
глобальної англійської Д. Крістал [7], і зробила англійську мову
мовою lingua franca.
Однак роль англійської як lingua franca закріпилася у ХХ ст.
головним чином завдяки появі нових комунікаційних технологій
(доступу до мережі Інтернет, зокрема широкосмугового;
мобільного зв’язку; локальних комп’ютерних мереж), великих
багатонаціональних компаній (з-поміж підприємств харчового
сектору економіки це – Coca-Cola (США), Western NIS Enterprise
Fund (США), McDonald’s (США), Cargill (США), Wimm Bill Dann
(Росія), Nestle (Швейцарія), Kraft Foods (США) та South Food
(Швеція)), розвитку засобів масової інформації (радіо, Інтернетрадіо, кабельні мережі, супутникове телебачення, цифрове
телебачення, Інтернет), культури, росту мобільності у цілому світі.
У наші дні вже неможливо стверджувати про існування
«англійської мови» як такої, оскільки світ зіткнувся з багатьма
Englishes [12]. Самі англійці більше не мають монополії на
англійську мову. Крім того, вона перестає бути прив’язаною до
носіїв мови і починає існувати окремо від них, уже не будучи
американською чи британською, а дедалі більше перетворюючись
саме на глобальну англійську як явище. Це означає, що англійська
мова починає функціонувати незалежно і відокремлено від своїх
носіїв. Фахівці стверджують, що до англомовного світу належить
близько півтора мільярда осіб [1, с. 324]. У наші дні мова
продовжує поширюватися світом, фрагментуючись у багато
місцевих діалектів, які отримали назву Еnglishes – англійські мови.
У сучасній соціолінгвістиці існує декілька класифікацій
результатів еволюціонування англійської мови за період її
динамічного розвитку з початку 17-го сторіччя. Проте спільною
ознакою для всіх є три різновиди англійської мови. Традиційно
англійську мову диференціюють у такий спосіб:
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1) англійська як рідна (English as a native/ the first language),
якою спілкуються її носії (Native/first language speakers) у
Великобританії, Північній Америці, Австралії та Новій Зеландії
(тобто на своїй первісній батьківщині і в колоніальних поселеннях,
де населення європейського походження утворило демографічну
більшість);
2) англійська як офіційна мова (English as the second language)
або креольська англійська (Creole English), якою спілкуються всі
ті, для кого англійська мова не є рідною, а другою (Second
language speakers), і використовується як офіційний засіб
внутрішньодержавного та міжособистісного спілкування. Це
офіційні мови Індії, країн Східної та Західної Африки (Гана,
Ямайка, Ліберія) та Азії (Сінгапур, Філіппіни) тощо;
3) англійська як іноземна (English as a foreign language), яка
використовується як засіб спілкування для всіх, хто вивчає
англійську мову як іноземну. Ця модель останнім часом піддається
критиці, оскільки її складно застосувати в контексті
мультилігвізму [7].
Інша класична модель пропонує класифікацію варіантів
англійської мови у вигляді трьох концентричних кіл [13]:
1) «іnner circle» – внутрішнє коло – включає переважно носіїв
мови таких країн, як Великобританія, США, Канада, Австралія,
Нова Зеландія. Наприкінці ХХ ст. вони становили 5,5 % населення
світу (400 млн. носіїв);
2) «outer circle» – охоплює території, де англійська мова
вивчається і використовується як друга мова. Сюди належать
переважно колишні колонії Британської імперії, де англійська
мова слугує засобом для комунікації між спільнотами, які
розмовляють різними мовами;
3) «expanding circle» – коло, яке розширюється і охоплює усіх
тих, хто вивчає і використовує англійську мову як іноземну. Саме
це коло представляє території, які з середини ХХ ст. зазнали
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найбільшого зростання. З наведених у численних дослідженнях
статистичних даних щодо кількості людей, які спілкуються
англійською мовою, науковці відзначають, що ті, які належать до
«outer circle» та «expanding circle», значно перевищують за своєю
чисельністю носіїв мови. За твердженням дослідника Д. Греддола,
саме ці дві категорії вирішуватимуть долю англійської мови в
майбутньому [10]. Така модель є англоцентричною і, відповідно,
передбачає лідируючу роль носіїв мови в подальшому її
глобальному розповсюджені.
Відомий лінгвіст Т. Макартур вважає, що існування
різноманітних її діалектів і варіантів у майбутньому призведе до
розподілу англійської на взаємно незрозумілі мови. Аналізуючи усю
сукупність різновидів, притаманних сучасній англійській мові,
Т. Макартур доходить висновку, що їх можна визначати як
реальних або, принаймні, потенційних членів нової мовної сім’ї [4].
Науковці [8; 10; 12] вважають, що кожний новий варіант
англійської мови під впливом нового культурного оточення
знаходить вираження у новій мовній моделі, яка реалізується на
фонетичному, лексичному та граматичному рівнях. Така модель
повинна мати локальний характер і характеризувати мовлення не
окремих носіїв, а соціуму. Усі інновації також набувають рис
системності і відображають своєрідність та особливість
регіональних варіантів. Вони можуть бути представлені як
запозиченнями із мов місцевого населення, так і змішаним
вживанням структурних елементів англійської та місцевої мов, і
що найважливіше, вони виконують свою комунікативну функцію
лише у цьому регіоні.
Зазначене підштовхує нас до висновку, що англійська мова
починає функціонувати автономно від своїх носіїв. Ми
спостерігаємо абсолютно нове явище, яке має назву World Standard
Spoken English (стандартна світова розмовна англійська)
(Д. Крістал [8] ) або «globish» [4]. Поява globish є свого роду
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підтвердженням вище наведених слів Д. Греддола про нові
різновиди англійської мови. Ще один термін належить Б. Качру
[13] – World Englishes (світові англійські мови). Б. Качру
стверджує, що цей термін відображає функціональні та формальні
зміни, різні соціолінгвістичні контексти, діапазони та різновиди
англійської мови у творчості, різні види акультурації [13, с. 3]. На
наш погляд, термін «англійські мови» (Д. Крістал [8] ) є за своїм
змістом ширший, ніж «світові англійські» (Б. Качру [13] ),
оскільки в першому випадку мається на увазі те, що англійська
вже асимілювалася з різними мовами. Не менш влучною є й інша
назва glocal English – синтез слів global (глобальний) та local
(місцевий, глобальний). За визначенням професора Сінгапурського
університету А. Пакір [14] «glocal English» є своєрідною реакцією
на глобалізацію і є мовою, що має міжнародний статус, але поряд з
тим і відображує місцеву (розуміємо національну) ідентичність.
Проте процес завоювання англійською мовою панівних
позицій у мовній сфері інших країн (зокрема країн ЄС) викликає
гострі дискусії в неангломовних спільнотах та сприяє вживанню
протекціоністських заходів з метою протидії її надмірному
поширенню. Перспектива домінування англійської мови в
комунікативному просторі вже сьогодні змусила європейських
інтелектуалів усвідомити необхідність заохочення громадян
вивчати другу мову, яка не є мовою міжнародного спілкування.
Вони запропонували концепцію personal adaptive language, суть
якої полягає в тому, щоб кожна людина вивчила легку для
засвоєння іноземну мову. Друга мова має бути близькою до
першої – рідної, таким чином запроваджується концепція другої
рідної
мови
(second
mother
tongue),
вивчення
якої
розпочинатиметься в школі та триватиме у закладі вищої освіти.
Оволодіння такою другою мовою має супроводжуватися
вивченням історії, культури та літератури відповідного народу [5].
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Як бачимо, англійська мова на хвилі глобалізації підкорила
сучасний світ і стала основним засобом міжкультурної
комунікації. Її поширенню і розповсюдженню сприяло багато
факторів, серед яких відзначають домінування двох потужних
імперій – британської та американської, посилення могутності
США як світового політичного та економічного лідера і стрімкий
поступ через мережу Інтернет. Ще одна важлива тенденція
сучасного світу – це фрагментація англійської мови на місцеві
діалекти – Englishes. Такі діалекти мають локальний характер і
характеризують мовлення не окремих носіїв, а соціуму. Для них
характерні численні інновації, які стають системними і
відображають своєрідність цих регіональних варіантів.
Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у
вивченні проблеми варіативності на різних мовних рівнях,
дослідженні національно-культурної специфіки системних норм,
з’ясуванні, як локальна англійська мова відрізняється від
стандартної англійської, а також як саме рідна мова мовців
впливає на використання граматичних та лексичних структур при
спілкуванні англійською.
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Лысак Г. А. Распространение английского языка в мире в
контексте глобализации.
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению процессов распространения
английского языка в мире в контексте глобализации. Рассмотрены
статус английского языка как мирового lingua franca, проанализированы
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эволюционные изменения, обусловливающие появление новых вариантов
английского языка и процесс завоевания английским языком
господствующих позиций в языковой сфере стран ЕС.
Ключевые слова: lingua franca, глобализация, разновидности
английского языка, глобальный английский.

Lysak H. O. Spread of English in the World in the Context of
Globalization.
Summary
The paper focuses on the processes of spreading of English across the
world in the context of globalization. Main reasons for spreading of English
language have been analyzed. Among them scientists distinguished the
following: historical events (rapid development of technology and trade
caused the emergence of a certain language for international communication);
the use of this language by official international organizations; the influence of
the people who are its native speakers.
English represents the common values and symbols which are
transmitted with the help of mass media across the world. At the same time,
English is able to integrate into local cultures, and to represent diverse
sociolinguistic histories, and multilingual-cultural identities. There are many
terms that are widely used today describing the status of English language in
the world: World Standard Spoken English, globish, glocal English or World
Englishes.
Different opinions concerning the English language as a mean of
international communication have been expressed. The author emphasizes the
importance of English, which gradually grasps the world educational space, a
process causing heated debate in non-English speaking communities and
promotes the use of protective measures to counteract its excess spread, the
author stresses the prospect of domination of the English language in the
European communicative space today forced European intellectuals begin the
process of encouraging people to learn a «second language»  an easy to
digest, this language should be similar to the first  the mother thus introduced
the concept of «second mother tongue» (second mother tongue), whose
development can begin at school and continue in higher education.
Key words: lingua franca, globalization, varieties of English, global
English.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ
У статті визначено поняття «сленг», «молодіжний сленг»;
здійснено аналіз молодіжного сленгу в порівняльному аспекті, з
використанням даних двох мов – німецької та англійської. Наведено
яскраві приклади сленгізмів, які яскраво характеризують питання, що
досліджується. Встановлено, що в німецького і англійського молодіжних
сленгів більше точок дотику, ніж відмінностей, що дозволяє говорити
про схожі тенденції в процесі розвитку обох мов.
Ключові слова англійська мова, німецька мова, молодь, сленг,
молодіжна мова, молодіжний сленг, соціолект.

Молодіжний сленг – особлива форма мови, що представляє
собою один зі складників процесу її розвитку, поповнення та
урізноманітнення. Незважаючи на об’єктивне існування
молодіжного сленгу, це явище не усталене в часі, воно є рухомим,
мінливим і спричинює деякі складнощі в процесі його вивчення.
Дослідження молодіжної мови довгий час не здійснювалося у
зв’язку з низкою упереджень щодо цієї проблеми. Однак із
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середини XX ст. зацікавленість у цьому явищі стала поступово
зростати. Питання про сутність сленгу, його межі, місце в
загальній системі мови представлені в роботах І. Арнольд,
І. Гальперіна, Е. Партриджа, В. Хомякова. Німецькій розмовній
мові, і молодіжній зокрема, присвячені роботи науковців
В. Девкина, Д. Мальцевої, Е. Розена.
Мета статті – спробувати проаналізувати молодіжний сленг в
порівняльному аспекті, використовуючи дані двох мов – німецької
та англійської.
Перед безпосереднім аналізом сленгу необхідно з’ясувати, що
становить собою це мовне явище. Однак це не так легко, оскільки
серед лінгвістів немає єдиної точки зору з приводу того, що ж таке
сленг, у чому складнощі при визначенні поняття «молодіжний
сленг». Його часто трактують як набір слів, які придумала молодь.
Подібне визначення молодіжного сленгу не розкриває, на наш
погляд, сутності цього явища. Найбільш вичерпним нам здається
визначення, дане К. Тихоновою: «молодіжний сленг» – це різновид
розмовної мови, який містить експресивні лексеми, що
використовуються як суто молодіжні в певному соціолекті. Під
терміном «соціолект» розуміється обмежена певною соціальною
сферою форма прояву мови, яка є виразом соціальної диференціації
суспільства. Терміном «соціолект» позначаються мовні субкоди,
обмежені певними професійними, віковими та іншими соціальнозумовленими групами, відмінності яких від загальнонаціональної
мови лежать переважно в галузі лексики [1, c. 608].
Молодіжна мова ґрунтується на системі сучасної національної
мови тієї чи іншої країни. Це означає, що молодь не винаходить
своєї власної мовної системи, а використовує вже існуючі доступні
засоби мови так, як їй це зручно.
Можна виділити кілька джерел поповнення молодіжного
сленгу. По-перше, це лексичні пласти сусідніх соціальних груп
(сленг музикантів, наркоманів і навіть кримінальних елементів).
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По-друге, регіональні і діалектні слова також можуть стати
частиною молодіжної мови (особливо яскраво проявляється це в
німецькій мові).
Так, для німецької мови, завдяки її своєрідному історичному
розвитку, особливе значення має територіальна диференціація.
Активність діалектів на німецькому ґрунті набагато відчутніша,
ніж у багатьох інших країнах. Це призводить до того, що місцеві
особливості німецької розмовної мови виражені сильніше, ніж,
наприклад, в українській мові.
Важливу роль у сленгу молоді відіграють також запозичення з
інших мов. Так, у німецькому сленгові багато запозичень з
англійської мови. Зрештою, формування підсистеми молодіжного
сленгу відбувається за рахунок морфологічного словотвору.
У результаті аналізу 100 лексичних одиниць англійського та 85
одиниць німецького молодіжного сленгу нами було встановлено,
що їхня основна частина в обох мовах представлена іменниками,
проте в німецькому молодіжному сленгу, на відміну від
англійського, число дієслів переважає над кількістю прикметників.
Крім того, для мови німецької молоді характерна наявність стійких
дієслівних виразів, чого ми не спостерігали у процесі аналізу
англійського молодіжного сленгу: ander Bettkantehängen –
нудьгувати, einenander Waffenhaben – бути «з привітом» [7, c. 27].
Спільною рисою для німецького та англійського молодіжних
сленгів виступає використання афіксації як продуктивного способу
морфологічного словотвору. Різниця полягає в тому, що для
англійського молодіжного сленгу характерна суфіксація (kegger –
вечірка з розпиванням пива, twinkie – привабливий чоловік) [4, c. 128],
водночас німецькому молодіжному сленгу властива префіксація
(abfüllen – споювати, напоювати; rumhängen– нудьгувати) [2, c. 425].
На другому місці за продуктивністю в обох мовах знаходиться
спосіб словоскладання. У німецькій молодіжній мові цим
способом утворюються в основному іменники: Kalkleisten –
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«предки», батьки; Hai-Tee-Hai – любитель чаю [3, c. 20], в
англійській мові молоді словоскладання застосовується для
утворення іменників і прикметників: drop-dead – класний; fivefinger – крадіжка в магазині [10, c. 214].
Відмінною рисою англійського молодіжного сленгу виступає
застосування способу перехрещення слів, що не є характерною
рисою сленгу німецької молоді: div від divvy – індивід, дурень;
rents або rentals від parents – батьки. Водночас у німецькому
молодіжному сленгу, на відміну від англійського, популярна
конверсія: sahn – чудовий, класний; faulen – нудьгувати; fetzt –
приголомшливо, здорово [5, c. 126].
Таким чином, досліджуючи морфологічну систему німецької
та англійської молодіжної мов, зазначаємо низку як подібностей,
так і відмінностей, що визначають індивідуальність кожної з мов.
На лексичному рівні можна виділити наступні загальні
лексико-семантичні особливості німецького та англійського
молодіжного сленгу.
По-перше,
необхідно
відзначити
антропоцентричну
орієнтованість лексичних одиниць. Велика їх частина служить для
найменування людини або реалій дійсності, які тісно пов’язані з
нею. Лексичні одиниці групуються навколо наступного ряду
денотатів: 1) людина; 2) гроші; 3) алкоголь, наркотики; 4) дозвілля,
проведення часу.
Крім того, необхідно виділити в окрему групу прикметники, що
носять узагальнювальний характер і вживаються для характеристики
будь-яких реалій дійсності: zulässig – «кльовий», крутий, стильний;
viehisch – відмінний, чудовий; bockstart – «кльовий», класний; chill –
чудовий; dishy – спокусливий, привабливий [3, c. 20].
Найбільш повно і різноманітно представлена в молодіжному
сленгу група «Людина».
Тут слід виділити наступні семантичні підгрупи: одиниці, що
вживаються для назви батьків (Big Boss, Sheriffs); одиниці, які
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використовуються для позначення представниць жіночої статі
(die Unke, scuzz, scank); лексичні одиниці, що вживаються для
позначення людини з виділенням його особливих характеристик,
зовнішніх або внутрішніх (der Skeletti – дідок, «старикашка»
(старше ніж 60 років); hodad – відразлива особистість, frog –
неприємна особистість; der Videot – людина, що збожеволіла на
відеофільмах; Hugo – сигарета) [10, c. 214].
По-друге, відмінною рисою молодіжного сленгу є
запозичення графічних та звукових оболонок слів з літературної
мови. Однак у молодіжному сленгу слова зазнавали семантичних
змін, найбільш поширеними з яких в такому соціолекті
виступають меліорація (viehisch – відмінний, класний [2, c. 425];
evil – чудовий [9, c. 77] ); метафоричний перенос (drooly –
привабливий, апетитний, прикметник утворено від іменника drool
– «слина», і його значення буквально «викликає слинки», тобто
привабливий [9, c. 77]; der Schnelldurchblicker – людина, яка
швидко міркує, «молоток» [2, c. 425]. Виходячи зі значення
компонентів, які порівнюються, значення цього слова можна
передати як «людина, яка швидко дивиться всередину чого-небудь
або крізь що-небудь», тобто швидко осягає суть явища) і
розширення значення (hotten – танцювати [5, c. 126]).
Третьою особливістю мови молоді виступає запозичення
одиниць з інших мов. У німецькому молодіжному сленгу
джерелом є англійська мова (Oldies – батьки; empty – вкрай
непривабливий; der Bestseller – молода людина, що користується
успіхом у жінок), в англійському молодіжному сленгу – мова
американської молоді (zod – неприємна людина; skuzzy – брудний,
засмальцьований) [7, c. 26].
Основною стилістичною особливістю лексичних одиниць
молодіжного сленгу є їхня стилістична заниженість: молодіжний
сленг, як і мови інших соціальних підгруп,знаходиться за межами
літературної мови.
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У складі лексичних одиниць англійського молодіжного сленгу
переважають слова з несхвальним значенням (41 % від загального
числа досліджуваних одиниць: grody – неприємний; airball –
химерний чоловік). Одиниць з позитивним компонентом значення
набагато менше – 25 % від усіх лексичних одиниць (jazzed –
діяльний, енергійний; neat – відмінний) [3, c. 20].
У німецькому молодіжному сленгу спостерігається
протилежна тенденція. Тут переважають одиниці з позитивним
компонентом значення (27 % від загального числа одиниць: klasse
– класно, відмінно; urisch – відмінно, здорово; wooky – відмінно,
чудово). Лексичні одиниці з негативним, презирливим значенням
складають 17,6 % від загальної кількості проаналізованих одиниць
(die Unke – песиміст) [10, c. 214].
Особливу увагу слід приділити проблемі перекладу лексичних
одиниць молодіжного сленгу українською мовою. Відповідні
мовні еквіваленти необхідно шукати не у сфері літературної мови,
а у відповідному стилістичному кластері української мови. Іншими
словами, для того щоб зберегти колорит, відповідне забарвлення
перекладного тексту, зокрема і стилістику, це повинні бути
одиниці мови української молоді.
На підставі вищесказаного ми вважаємо правомірним зробити
висновок, що в німецького і англійського молодіжних сленгів
більше точок дотику, ніж відмінностей, що дозволяє говорити про
схожі тенденції в процесі розвитку обох мов. Це пояснюється тим,
що, по-перше, і англійська, і німецька мови належать до мов
германської групи, що зумовлює наявність схожих лінгвістичних
явищ в обох мовах. По-друге, останніми роками англійська мова
набуває все більшого впливу, в основному за рахунок розвитку
індустрії розваг: велика частина відеофільмів, музичних текстів
випускається англійською мовою. Основними «споживачами»
розваг є молодь, яка легко засвоює звучну англійську мову,
підсвідомо запозичуючи мовні явища для повсякденного
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побутового спілкування. Більша частина новітніх англоамериканізмів належить до сфери молодіжних захоплень і розваг.
Серед англомовних запозичень переважають слова з фіксованою
оцінкою, що несуть певні соціальні конотації.
Незважаючи на те, що молодіжний сленг активно запозичує і
переробляє матеріал літературної мови, представники старшого
покоління часто не розуміють молодіжного сленгу.
Нерозуміння породжує негативне ставлення або навіть
неприйняття молодіжного сленгу дорослими. Використання сленгу в
мові молоді є для дорослих ознакою безкультур’я, невихованості
того, хто цей сленг вживає. Однак вони забувають, що свого часу
також вдавалися до допомоги цієї «закодованої» на перший погляд
мови. Із плином часу змінюється лише її наповнюваність: одні
одиниці зникають з ужитку, на зміну їм приходять інші, але зміст
такого мовного явища залишається в основному незмінним.
Яке б не було ставлення носіїв мови до молодіжного сленгу,
безперечним залишається факт, що його наявність заперечувати не
можна. Він становить систему з певною структурою і
характеризується внутрішніми закономірностями. Функціонування
молодіжного сленгу далеке від свавілля і регулюється нормою,
яка, на відміну від норми літературної мови, не має письмової
кодифікації і живе у свідомості його носіїв.
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Магдюк О. В., Дармороз Г. А. Сравнительный
молодежного сленга Великобритании и Германии.
Аннотация

анализ

В статье определено понятие «сленг», «молодежный сленг»;
осуществлен анализ молодежного сленга в сравнительном аспекте,
используя данные двух языков – немецкого и английского. Приведены яркие
примеры сленгизмов, которые в полной мере характеризуют исследуемый
вопрос. Установлено, что у немецкого и английского молодежного сленга
больше точек соприкосновения, чем различий, что позволяет говорить об
общей тенденции в процессе развития обоих языков.
Ключевые слова: английский язык, немецкий язык, молодежь, сленг,
молодежная речь, молодежный сленг, социолект.

Mahdiuk O. V., Darmoroz H. A. Comparative analysis of
youth slang in Great Britain and German.
Summary
The object of the study is youth speech that is full of interesting and
fascinating phenomena. The background of the article is determined by the
changeable nature of youth speech and by the desire to mention the slightest
changes within it. The main aim of the article is to carry comparative analysis
of youth slang in Great Britain and German. The total number of slang words
that were analyzed in the article is 100 English words and 85 German ones.
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The chosen examples of slang words brightly illustrate the process in both
languages. Particular attention should be paid to the problem of the
translation of lexical units of youth slang into Ukrainian. The corresponding
linguistic equivalents should be sought not in the literary language, but in the
corresponding stylistic cluster of the Ukrainian language. In other words, in
order to preserve the corresponding color and stylistics of the translated texts,
one should use units of the language of Ukrainian youth. It has been
established that German and English youth slang have more points of contact
than differences, which suggests similar trends in the development of both
languages. The analysis of this language layer should be continued, because
for changeable nature of youth speech and youth slang itself.
Key words: the English language, the German language, youth, slang,
youth speech, youth slang, sociolect.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ
ОДИНИЦЬ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
У статті проаналізовано підходи зарубіжних та вітчизняних
науковців до трактування поняття «фразеологічна одиниця», визначено
її ознаки (експресивність і фразеологічну образність, стійкість
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вживання та семантичну складність, виразність, лаконічність
вираження думки, а також стійкість, ідіоматичність) та властивості.
На основі характеристики ключових властивостей фразеологічних
одиниць, здійснено спробу їх класифікації на основі аналізу семантичних,
граматичних, стилістичних та інших ознак; виділено та проаналізовано
основні групи фразеологізмів; схарактеризовано проблеми перекладу
англійських фразеологізмів; виділено особливості їх трансформації
українською мовою. Наведено основні рекомендації щодо способів
перекладу англійських фразеологізмів.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, способи перекладу,
особливості трансформації, ідіома, калькування.

Друга половина ХХ століття вважається періодом
інтенсивного розвитку фразеології, оскільки саме в цей час вона
стала самостійною дисципліною і невдовзі привернула увагу низки
вітчизняних та зарубіжних учених, таких як Ю. Ю. Аваліані,
Б. М. Ажнюк, В. В. Акуленко, М. Ф. Алефіренко, Н. М. Амосова,
В. А. Архангельський,
К. Т. Баранцев,
В. М. Білоноженко,
В. С. Виноградов,
В. І. Гаврись,
С. Н. Денисенко,
Ю. О. Жлуктенко, Р. П. Зорівчак, Д. І. Квеселевич, В. О. Кунін,
О. П. Пророченко,
О. Д. Райхштейн,
Л. Г. Скрипник,
О. Б. Ткаченко, Т. З. Черданцева, І. І. Чернишова та ін. Хоча
фразеологічні одиниці стали об’єктом наукових розвідок значної
кількості науковців, проте все ще існує багато проблем та аспектів
фразеологічної науки, які потребують ґрунтовнішого аналізу,
особливо крізь призму професійної підготовки майбутніх вчителів
у процесі викладання дисципліни «Практичний курс англійської
мови», що сприяло би збагаченню теорії фразеології, розумінню її
природи та сутності.
Мета статті – виявлення, аналіз особливостей фразеологічних
одиниць, визначення оптимальних шляхів відображення оригіналу
засобами своєї рідної мови у процесі викладання дисципліни
«Практичний курс англійської мови».
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Знання іноземної мови в сучасному суспільстві розглядається
як невід’ємний компонент професійної культури, засіб комунікації
та спілкування. Комунікативно-діяльнісна методика викладання
іноземних мов передбачає залучення студентів в іншомовну
культуру, а також діалог іноземної та рідної культур. У такому
контексті зміст іншомовної підготовки трактується ширше, ніж
традиційно, і розглядається як іншомовна культура. Для
професійної діяльності робочою програмою дисципліни визначене
обов’язкове оволодіння лексичним матеріалом, в якому
фразеологізми займають важливе місце, оскільки вони надають
мові емоційно-експресивного забарвлення.
Сучасні вітчизняні та зарубіжні науковці використовують
різні
назви
цього
терміна:
«фразеологічна
одиниця»,
«фразеологізм», «фразема», і трактування їх також різниться. Так,
в лінгвістичному енциклопедичному словнику за ред.
В. Н. Ярцевої зазначається, що фразеологізм (або фразеологічна
одиниця) – це загальна назва для семантично пов’язаних
словосполучень, які, на відміну від подібних до них за формою
синтаксичних структур, утворюються та відтворюються в мові у
вигляді фіксованого співвідношення семантичної структури та
певного лексико-граматичного складу [10].
В. С. Виноградов зазначає, що слова, які існують в мові,
закріплюються в людській свідомості в процесі засвоєння мови як
засобу спілкування, а поєднання слів і понадфразових єдностей
відбувається в мовному акті. Подібне поєднання лексем
відбувається згідно з визначеними правилами граматики, воно
також залежать від особливостей мови, намірів мовця і т. п. Однак
в мові є багато словосполучень, які не виникають у мові, а
вживаються в ній вже готовими словесними блоками. Це так звані
стійкі словосполучення або, як їх частіше називають,
фразеологічні одиниці (звороти), або фразеологізми [3]. Натомість
Ю. С. Маслов стверджує, що найчастіше причина такої
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структурної стійкості фразеологічної одиниці полягає в
полісемантичності словосполучення [11].
Проаналізувавши підходи науковців до визначення поняття
«фразеологічна одиниця», робимо висновок, що думки вчених
різняться, і відсутнє єдине, узагальнене визначення цього терміна
як мовної одиниці. Проте вважаємо, що фразеологічні одиниці – це
різні одиниці мови, значення яких було повністю або частково
переосмисленим. У такому випадку для ґрунтовнішого розуміння
сутності досліджуваного поняття доцільно охарактеризувати його
ключові ознаки та особливості.
Так, до характерних властивостей фразеологічних одиниць
відносять експресивність і фразеологічну образність, яка, в свою
чергу, трактується як семантичний дуалізм, який передбачає
існування первинного та переносного значення словосполучення
(Н. Л. Шадрін); стійкість вживання та семантична складність
(Б. А. Ларін); нездатність моделювати, переосмислення значення і
структурна стійкість (Я. І. Рецкер); виразність, лаконічність
вираження
думки,
а
також
стійкість
(С. С. Кузьмін);
полісемантичність, цілісність значення, образність, експресія,
зв’язок з реаліями (А. І. Молотков); структурна стійкість,
відтворюваність у вигляді готової одиниці, ідіоматичність
(К. Я. Авербух, О. М. Карпова) [12].
Охарактеризувавши різні погляди науковців, вважаємо, що
характерними ознаками фразеологічних одиниць є стійкість
складу і структури, цілісність і полісемантичність семантики,
образність та ідіоматичність. На основі характеристики ключових
властивостей фразеологічних одиниць науковці також здійснили
спробу
класифікувати
їх,
керуючись
семантичними,
граматичними, стилістичними та іншими ознаками.
Першу типологію опублікував швейцарський вчений Шарль
Баллі в книзі «Французька стилістика». Ґрунтуючись на
результатах компаративного аналізу німецьких словосполучень,
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він розподілив фразеологізми на фразеологічні групи та
фразеологічні єдності. Російський науковець В. С. Виноградов
поділяє фразеологічні одиниці на три великі групи: лексичні,
предикативні, компаративні [2].
Лексичні фразеологізми – це словосполучення, які семантично
збігаються з аналогічними їм словами, наприклад: тримати язик за
зубами, стріляний горобець. Ці фразеологізми вживаються в мові вже
у вигляді готових лексичних одиниць, як еквіваленти різних частин
мови. У цих одиниць є узагальнено-цілісне значення.
Предикативні фразеологізми є закінченими реченнями, які
вживаються в мові у вигляді стійких структур, наприклад: сивина в
бороду, а біс в ребро; до милування нема силування. До
предикативних фразеологізмів належать приказки, прислів’я та інші
стійкі висловлювання, що відбивають культурні і моральні цінності.
Компаративні фразеологізми – це стійкі словосполучення, які
носять порівняльний характер, наприклад, стояти як укопаний;
крутитися як білка в колесі; дивитися як баран на нові ворота. Такі
фразеологічні звороти будуються за єдиною схемою, наприклад:
прикметник + частка + іменник або дієслово + частка + іменник.
М. М. Амосова поділяє фразеологічні одиниці на фраземи
(одиниці, які трактуються без зміни змісту (наприклад, cold weapon
– «холодна зброя», to knit one’s brows – «нахмурити брови», small
hours – «ранні години») ) та ідіоми (одиниці, які передбачають
семантичне переосмислення (наприклад, to fall by the wayside –
«вийти з гри», cut and dried – «остаточний і безповоротний», to take
the bull by the horns – «взяти бика за роги») ).
В. С. Слепович розділяє фразеологізми з точки зору ступеня
змістової єдності на необразні та образні. Значення елементів, що
складають необразні фразеологізми, зберігається, але вони можуть
поєднуватися тільки з конкретними словами, отже, їх складно
вживати в різних контекстах, наприклад, to take measures – «вжити
(а не брати) заходів»; to make a decision – «приймати (а не робити)
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рішення»; pay attention – «звертати (а не платити) увагу». Образні
фразеологізми (фразеологічні зрощення) називають ідіомами. Ідіома
– стійкий мовний зворот, загальний зміст якого залежить не від
кількості компонентів, які його складають. Наприклад, tooth and nail
– «не шкодуючи сил», to shed crocodile tears – «лити крокодилячі
сльози», make hay while the sun shines – «куй залізо, поки гаряче» [9].
Досліджуючи етапи розвитку фразеології, Б. А. Ларін виділяє
декілька груп фразеологічних єдностей: змінні словосполучення,
які також включають в себе стійкі фразеологічні поєднання (за
термінологією Виноградова); стійкі метафоричні словосполучення,
які чітко виділяються наявністю стереотипності, традиційності і
метафоричного переосмислення, зміною початкового значення;
ідіоми, що відрізняються від попередньої групи більш
деформованим, скороченим складом (лексичним і граматичним) та
значною семантичної зміною, яка і зумовлює метафоричність.
Семантична подібність, тобто зв’язок внутрішньої форми і
значення фразеологічної єдності, як їх ключова ознака постає
основою класифікації А. В. Куніна. Так, фразеологізми поділяються
на три типи: ідіоми (стійкі фрази з повністю або частково
переосмисленим значенням, наприклад, to get into hot water –
«вляпатися
в
неприємності»);
фразеоматизми
(стійкі
словосполучення з ускладненим значенням, наприклад, brown paper –
«обгортковий папір»); ідіофразеоматізми (стійкі словосполучення, які
можуть мати фразеоматичне або ідіоматичне значення, наприклад,
running fire – «швидкий вогонь» або «град критичних зауважень»). У
першому випадку фраза є фразеоматизмом, оскільки має прихований
зміст; у другому випадку словосполучення є ідіомою, тобто повністю
переосмисленою одиницею [8].
Відомий російський філолог В. В. Виноградов розробив
класифікацію, яка включає в себе, крім вільних словосполучень,
три типи фразеологічних одиниць, які діляться за ступенем зв’язку
між компонентами: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності
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і фразеологічні (стійкі) сполучення. Фразеологічні зрощення
(ідіоми) – абсолютно стійкі фразеологічні звороти, значення яких
не залежить від їхнього лексичного складу та від значень їхніх
компонентів, наприклад, kick the bucket (розм.) – «померти»,
«протягнути ноги»; send smb. to Coventry – «бойкотувати когонебудь», «припинити спілкування з ким-небудь»; at bay –
«загнаний в безвихідне становище»; be at smb`s beck and call –
«бути на побігеньках у когось»; to rain cats and dogs – «лити як з
відра (про дощ)»; be all thumbs – «бути незручним, незграбним»;
Kilkenny cats – «смертельні вороги» [3].
Фразеологічні єдності – це стійкі поєднання, узагальненоцілісне значення яких частково пов’язане із семантикою складових
компонентів, які вживаються в переносному значенні, наприклад:
swim against the current – «плисти проти течії», тобто робити те,
що не властиво іншим. Такі фразеологізми можуть мати «зовнішні
омоніми», тобто збігаються з ними за складом словосполучення,
вжиті в прямому (неметафоричному) значенні.
На відміну від фразеологічних зрощень, які втратили в мові
своє образне значення, фразеологічні єдності завжди
сприймаються як метафори або інші тропи. Так, серед них можна
виділити стійкі порівняння: to stick like a luch – «прилип (пристав)
як шевська смола до чобота (до п’яти)»; метафоричні епітети:
mirtal grip – «залізна, мертва хватка»; гіперболи: the gold mountain
– «золоті гори»; епітети: catch at a straw – «попастися на гачок».
Науковці також виділяють фразеологічні єдності, які
представляють собою перифрази, тобто описові образні вислови,
які заміняють одне слово наприклад: broad shoulders – «сажневі
плечі (рамена)».
Деякі фразеологічні єдності набувають рис експресивності
завдяки каламбуру або жарту, на основі яких він будується (the
hole of the bublik – «дирка від бублика»). Натомість емоційна
забарвленість інших будується на грі антонімів (наприклад: more
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or less – «більш-менш») або на вживані кількох синонімів
(наприклад: out of the frying pan into the fire – «з вогню та в
полум’я»). Фразеологічні єдності надають мові особливої
виразності і народно-розмовного забарвлення [14].
Фразеологічні сполучення – це стійкі звороти, значення яких
мотивоване семантикою складників, один з яких має
фразеологічно пов’язане значення. Наприклад, ми вживаємо the
Indian summer, а не the Indian month, the Indian autumn, etc. Варто
зазначити, що фразеологічні сполучення нерідко варіюються
(наприклад, be in one`s blood (have something in one`s blood) – «бути
спадковим»; be (hit, operate, run) on all (four, six, etc.) cylinders –
«бути в чудовій формі», «працювати не покладаючи рук».
Цю класифікацію фразеологізмів часто доповнюють,
виокремлюючи так звані фразеологічні вирази, які також є
стійкими, проте складаються зі слів із вільними значеннями, тобто
відрізняються полісемантичністю (наприклад, to be or not to be –
«бути чи не бути». До цієї групи фразеологізмів відносять крилаті
вирази, прислів’я, приказки.
Переклад фразеологічних одиниць, особливо образних, викликає
значні складнощі. Це пояснюється тим, що багато з них є емоційно
насиченими зворотами, які належать до певного мовного стилю і часто
носять яскраво виражений національний характер. Під час перекладу
стійких словосполучень слід також враховувати особливості
контексту, в якому вони вживаються. Для багатьох англійських
фразеологічних одиниць характерні полісемантичність і стилістична
різноплановість, що ускладнює їх переклад на інші мови [15].
Досить складним є переклад фразеологізмів, що походять з
античної культури і отримали різне трактування й емоційну
забарвленість, а також різну форму в культурах. Наприклад, англійське
прислів’я Rome was not built in a day в російській традиції отримала
національну забарвленість: Москва не відразу будувалася. Однак в
контексті англійської культури такий переклад був би недоречний.
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Одним з найбільш складних для перекладу видів
фразеологічних одиниць є фразеологізми, що ґрунтуються на
сучасних реаліях. Одні стають відомими і, як правило,
перекладаються за допомогою калькування (наприклад, Hell’s
Angels – «Ангели Пекла»), а інші залишаються переважно
внутрішньо-культурними, але, часто вживаючись в рамках рідної
культури, проникають у велику кількість текстів, і, отже,
підлягають калькуванню. Наприклад, висловлювання в країні
дурнів доцільно перекласти англійською мовою за допомогою
калькування: the Land of Wonders, in the country of fools або шляхом
створення функціональної заміни на основі фразеологічних моделей
англійської мови – The Wonderfield, in the fools’ land. Перший
варіант передбачає буквальний переклад, тоді як другий більшою
мірою передає фразеологічність і вживання асоціацій [13].
У цілому, маючи справу з фразеологічними одиницями,
перекладач повинен володіти не тільки знанням обох мов, але і вміти
аналізувати стилістичні та культурно-історичні аспекти вихідного
тексту, застосовуючи лексичний потенціал мови й культури.
З перекладацької точки зору англійські фразеологічні одиниці
поділяються на дві групи: фразеологічні одиниці, що мають
еквіваленти в українській мові, та безеквівалентні фразеологічні
одиниці. Фразеологічні еквіваленти можуть бути наступних типів:
повні, часткові, відносні та індивідуальні.
Повні еквіваленти – це українські еквіваленти, які переважно є
моноеквівалентами англійських фразеологізмів, що збігаються з ними
за значенням, за лексичним складом, образністю, стилістичною
направленістю та граматичною структурою. До цієї групи належать
фразеологізми інтернаціонального характеру, засновані на
міфологічних переказах, біблійних легендах та історичних фактах:
Augean stables – «авгієві стайні», burn one’s boats – «спалити свої
кораблі», in the seventh heaven – «на сьомому небі» [9].
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Частковий еквівалент містить лексичні, граматичні або
лексико-граматичні розбіжності при наявності однакового
значення однієї і тієї ж стилістичної спрямованості. Тому
частковий еквівалент за ступенем адекватності перекладу
рівноцінний повному еквіваленту.
Часткові лексичні еквіваленти можна поділити на дві групи.
Першу групу складають українські еквіваленти англійських
фразеологізмів, що збігаються за значенням, стилістичною
спрямованістю та близькі за образністю, але різняться лексичним
складом. Прикладом можуть служити наступні звороти: light as a
feather – «легкий як пір'їнка», put by for a rainy day – «відкласти на
чорний день», a wolf in sheep's clothing – «вовк в овечій шкурі». До
цієї ж групи належать і деякі прислів’я: hawks will not pick hawks’
eyes out – «ворон ворону око не виклює». До другої групи
часткових лексичних еквівалентів належать українські еквіваленти
англійських фразеологізмів, що збігаються з ними за значенням,
стилістичною спрямованістю, але різні за образністю. Переважна
більшість подібних фразеологізмів належить до цієї групи.
Прикладами можуть служити: be born with a silver spoon in one’s
mouth – «народитися в сорочці», birds of a feather flock together –
«рибалка рибалку бачить здалеку», a bird in the hand is worth two in
the bush – «краще синиця в руках, ніж журавель в небі» [7].
До групи часткових граматичних еквівалентів належать українські
еквіваленти англійських фразеологізмів, що збігаються з ними за
значенням, стилістичною спрямованістю та образністю, але
відрізняються числом, в якому стоїть іменник, або порядком слів: the
game is not worth the candle – «гра не варта свічок», all is not gold that
glitters (або all that glitters is not gold) – «не все те золото, що блищить».
Багато англійських фразеологічних одиниць не мають
еквівалентів в українській мові. До них насамперед належать
фразеологізми, що позначають неіснуючі в нас реалії. При перекладі
подібних фразеологізмів використовуються калькування й описовий
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переклад. Калькування дає можливість донести до українського
читача живий образ англійського фразеологізму, що неможливо при
використанні необразного словосполучення, яке є російським
поясненням значення англійського фразеологізму. Наприклад: The old
lady of Threadneedle Street – (жартівливо) «стара леді з Треднідл стріт
(англійська банк)». Розумінню перекладу допомагає примітка «стара
леді», а «Треднідл стріт» – це вулиця, на якій він знаходиться.
Перекладу фразеологізмів приділено чимало уваги в
теоретичних роботах, в кожному посібнику з перекладу, особливо
з перекладу художньої літератури, у багатьох публікаціях з теорії
фразеології і порівняльної лінгвістики. Проте все ще досі не існує
єдиного способу перекладу фразеологічних одиниць, оскільки
вони
характеризуються
емоційним
забарвленням
та
відображенням реалій культури, з якої вони походять.
Аналіз теоретичного матеріалу свідчить про те, що
відтворення фразеологізмів, які позначають національні реалії,
здійснюються різними засобами, серед яких найчастіше за інші
застосовується контекстуально-лексична відповідність або опис за
допомогою лексичних засобів (звороти іноземної мови, подані як
власні імена, можуть також переноситись у текст перекладу
шляхом транскрибування і транслітерації). В окремих випадках
використовується калькування (повне або часткове) і створення
контекстуального семантико-стилістичного аналога за допомогою
вживання різних фразеологічних та лексичних одиниць.
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фразеологических единиц в процессе преподавания дисциплины
«Практический курс английского языка».
Аннотация
В статье проанализированы подходы зарубежных и отечественных
ученых к трактовке понятия «фразеологическая единица», определены
их признаки (экспрессивность и фразеологическую образность,
устойчивость
употребления
и
семантическую
сложность,
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выразительность, лаконичность выражения мысли, а также
устойчивость, идиоматичнисть) и свойства. На основе характеристики
ключевых свойств фразеологических единиц предпринята попытка их
классификации на основе анализа семантических, грамматических,
стилистических и других признаков; выделены и проанализированы
основные группы фразеологизмов, охарактеризованы проблемы перевода
английских фразеологизмов, выделены особенности их трансформации
на украинский язык. Приведены основные рекомендации по способам
перевода английских фразеологизмов.
Ключевые слова: фразеологическая единица, способы перевода,
особенности трансформации, идиома, калькирование.

Mazur Y. Y.,
Zembitska M. V.
Peculiarities
of
the
interpretation of phraseological units in the process of teaching a
discipline «Practical course of english language».
Summary
In the article the approaches of foreign and domestic scholars to the
interpretation of the concept of «phraseological unit» (as a common name for
semantically related phrases, reproducible words or sentences reproduced in
speech, which have a completely or partially re-meaning value), their features
(expressiveness and phraseological imagery, stability of use and semantic
complexity, expressiveness, conciseness of expression of thought, as well as
stability, idiomaticity) and properties have been analyzed. On the basis of the
characteristics of key properties of phraseological units, an attempt to classify
them based on the analysis of semantic, grammatical, stylistic and other
features has been made; the main groups of phraseologisms (phraseological
unity, phraseological merging and phraseological combinations) have been
highlighted. The problems of the translation of English phraseology have been
described, in particular it has been proved that phraseological units based on
modern realities are one of the most difficult kinds of phraseological units for
translation; features of their transformation into Ukrainian language have
been singled out. It has been revealed that from the translation point of view,
English phraseological units are divided into two groups: phraseological units
that have equivalents in the Ukrainian language, which in turn are divided into
complete, partial, relative and individual and nonequivalent phraseological
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units. The main recommendations on how to translate English phraseologisms
have been given.
Key words: phraseological unit, methods of translation, peculiarities of
transformation, idiom, calcination.
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ДРАМА І. ФРАНКА «УЧИТЕЛЬ»:
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ АСПЕКТИ
У статті досліджено поетичні особливості драми І. Франка
«Учитель», зокрема розглянуто жанрову трансформацію п’єси митця у
контексті літературного стилю. За принципом жанрової диференціації
вибрано типологію п’єси за специфікою конфлікту та доведено, що
жанр – діалектично змінний комплекс сутнісних ознак проблематики та
поетики твору.
Ключові слова: стиль, жанр, поетика, естетика, реалізм, динаміка,
драма, комедія, серйозна комедія, психологізм, ідея.

1893 року Іван Франко написав п’єсу, яку невдовзі інсценував
театр «Руської бесіди». Вустами головного героя Омеляна Ткача
автор нагадує давню латинську сентенцію: quem di odere
paedagogum fecere («Кого боги зненавиділи, педагогом зробили»).
Жанрова дефініція твору дискутивна у літературознавстві. Автор
визначив твір як комедію, однак, на думку В. Микитюк, «порушені
в ньому проблеми не зовсім відповідають генеалогічній дефініції
цього жанру» [7, с. 17]; соціально-психологічна п’єса, комедія
вона у Якова Білоштана: «... в радянському франкознавстві теж
немає єдиної думки щодо визначення жанру твору», – стверджує
літературознавець [2, с. 80], називаючи твір «класичним зразком
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художнього синтезу комічного і трагічного в українській
драматургії критичного реалізму», проте нижче змінює думку і
називає драму «соціальною»: «Однак ідейне спрямування твору,
драматизм становища Омеляна Ткача дають підстави вважати
п’єсу соціальною драмою». Проте вищезгаданий науковець знову
змінює думку і, не даючи теоретичного обґрунтування жанру п’єси
як соціальної драми, говорить про комізм «Учителя», назвавши
п’єсу сатиричною комедією [2, с. 81]; соціально-політична комедія
[10, с.57], Роман Кирчів відносить згадану п’єсу до комедій, не
мотивуючи своєї дефініції [3, с. 66]; 1970 р. Михайло Нечиталюк
«Учителя», «Рябину» називає драмою, бо «гумористичних сцен в
«Учителі» не густо» [9, с. 145]; драма з окремими комедійними
елементами у нашого сучасника Володимира Працьовитого [11,
с. 40]. Сучасні літературознавчі словники та енциклопедії теж не
дають відповіді на згадане питання [4; 5; 6].
Як бачимо, така неоднозначність думок та певні прогалини у
літературознавстві призводять до наукового дисонансу, що й
зумовило актуальність нашого дослідження.
В сучасному громадянському суспільстві, коли вже
зруйнована тоталітарна машина, не переслідується плюралізм
поглядів, є можливість всебічно та об’єктивно, на відміну від
попередньої епохи політичних доктрин, дослідити поетикальні
особливості
драматургії
І. Франка.
Віддаючи
належне
дослідженню ідейно-художнього змісту драматургії І. Франка
нашими попередниками, здійснимо спробу іншого прочитання
спадщини митця.
Українська класична комедія, що бере витоки з інтермедійної
частини шкільної драми та вертепу, в основному висвітлювала у
ХІХ ст. соціально-побутовий спектр, родинні взаємини. У ній
розвінчується аморальність, крутійство, неуцтво, світ шахрайства і
наживи. Кращі українські класичні комедії започатковані
творчістю І. П. Котляревського (водевіль «Москаль-чарівник»),
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Г. Квітки-Основ’яненка
(«Сватання
на
Гончарівці»,
російськомовні «Приезжий из столицы», «Дворянские выборы»,
«Шельменко-денщик», «Шельменко – волостной писарь»).
Пізніше, у II пол. ХІХ ст., українська класична комедія у різних
жанрових модифікаціях представлена творами М. Старицького
(«За двома зайцями» – сатирична комедія), І. Карпенка-Карого
(«серйозна» комедія «Розумний і дурень», сатиричні «Сто тисяч»,
«Хазяїн», пізніше – комедії дискусійного, ідейного плану «Суєта»,
«Житейське море»), М. Кропивницького («Чмир», «По ревізії»),
І. Франка («Майстер Черняк») тощо.
Предмет відображення комедії – негативні сторони життя,
потворні явища в суспільстві або виявлення внутрішньої
неповноцінності окремих людей, тому для згаданого жанру властиве
трактування характерів та колізій у смішних, комічних формах.
Трилогія П. Бомарше (1732–1799) «Севільський цирульник»,
«Одруження Фігаро», «Злочинна мати» – зразки реалізації
«серйозної драми» і «серйозного жанру». Жвавість та яскравість
характерів, стрімкість дії, блискучий діалог сприяли популярності
комедій Бомарше.
Визначаючи своєрідність нової комедії, О. Пушкін писав:
«…висока комедія не основана лише на сміхові, а на розвиткові
характерів, ... нерідко (вона) близько підходить до трагедії» [12],
що спостерігаємо у фіналі, коли Омеляна переводять в інше, ще
більш глухе село.
Формування новочасної української комедії в усіх її
піджанрах, за словами І. Франка, відбувалося «за французькими і
перенесеними з Франції російськими взірцями» [13, с. 107], що
припадає на 20–40-і та 70–80-і рр. ХІХ ст. на ґрунті попередніх
традицій фольклорного театру, вертепу, інтермедії та сміхового
фольклору (І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко).
Однак літературні жанри історично мінливі. Автори розвідки
«Літературні роди, види і жанри (підвиди) як змістові форми»
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стверджують, що в російській та українській літературі склався
такий тип високої комедії, «дія якої майже не має комічних сцен,
зв’язаних з позитивними героями («Горе з розуму» О. Грибоєдова,
«Розумний і дурень» І. Карпенка-Карого)», доповнюючи ряд
«Учителем» та «Рябиною» І. Франка [1, с. 89].
Комедія найбільш влучно передає основні відтінки комічного
– гумор, іронію, сатиру, сарказм, гротеск тощо. Звідси – розмаїття
комедійних різновидів: розважальні – фарс, водевіль; інтермедія;
сатиричні твори («Тартюф» Мольєра, «Ревізор» М. Гоголя, «Сто
тисяч», «Мартин Боруля», «Хазяїн» І. Карпенка-Карого, «За двома
зайцями» М. Старицького тощо); суспільно-етичні, за тоном
близькі до драми («Горе з розуму» О. Грибоєдова, «Майстер часу»
І. Кочерги); ліричні («Дванадцята ніч», «Приборкання непокірної»
В. Шекспіра, «Собака на сіні» Лопе де Вега, «Вишневий сад»
А. Чехова, «Пора жовтого листя» М. Зарудного, «Калиновий Гай»,
«Чому посміхалися зорі» О. Корнійчука тощо).
Кваліфікованого, чуйного, відданого своїй справі учителя вже
увосьмеро переводять на інше місце роботи, щоразу у більш
віддалені села, причина чого – постійні конфлікти з місцевим
чиновництвом, шинкарями і т. ін. Згадані особи користуються
неосвіченістю селянства заради власної наживи. Проте драматург
не наголошує на матеріальному стані вчительства, його соціальній
вразливості (у чому погоджуємося з Володимиром Микитюком)
[7, с. 17]: «Народний учитель у моїй комедії «Учитель» зовсім не
голодний...» [13, с. 43], а підкреслює безпорадність, недолугість та
інертність сільської громади, її невміння відстояти свої інтереси,
дбати про майбутнє власних дітей.
П’єса, у якій мало комічного (по суті, це серйозна комедія з
глибоким трагедійним підтекстом), має передусім класове
спрямування у трактуванні добра і зла: адже цинік, пройдисвіт
Вольф Зільберглянц подібний до «Дон Жуана» Мольєра, (а цей
твір визначений усіма літературними словниками як серйозна
126

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14

комедія). Саме ця кастова привілейованість дає йому можливість
нахабно чинити будь-які переступи, викликані егоїстичними
інстинктами й значною мірою зубожінням, пасивністю та
неосвіченістю селян.
Переборовши наприкінці драми упереджене ставлення селян
до шкільної науки, Омелян на випускному екзамені звертається до
своїх вихованців: «Правда, скупенька моя наука. Самі початки, з
того ще чоловік мудрим не буде. Але я старався подати вам спосіб,
як собі далі радити, як далі вчитися» [14, с. 113]. Отже, цими
словами Ткача Франко висловив претензійну та реформістську
думку про активні методи навчання, на відміну від пануючої
тогочасної схоластики. Можна твердити про вироблення
драматургом методології самостійного учіння, подання способу, як
собі «далі радити».
За умов «перехідної» драми особистість або заглиблюється у
внутрішні суперечності, шукаючи виправдання своїй інертності,
егоїзмові, або пасивно протестує, адже їй немає з ким боротися
(яка вже тут боротьба – з болотом!). Навіть моральна чистота,
стійкість, усвідомлені принципи та їх відстоювання «не роблять
героєм, у традиційному розумінні, Омеляна Ткача («Учитель»
І. Франка»): йому, власне, нема з ким боротися, нема з ким
вступити у відкритий бій. Тому що чиновники, які не дають йому
можливості діяти, – далеко, війт – лише бездумний виконавець,
отже, з ним боротися нема сенсу, а селяни, заради яких тільки й
хоче Омелян трудитись, також давно стали бездумно-покірливою
отарою» [8, с. 202].
Неможливість самореалізації – вияв ворожості обставин
людині. Активна, вона не може з цим змиритися, тому своїми
діями змушена пригнічувати інтереси іншої.
В «Учителі», за Л. Мороз, як і в «Суєті» й «Житейському
морі» І. Карпенка-Карого, «Олесі» М. Кропивницького, «відсутнє
чітке протиборство двох протилежних сил, уособлене в
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конкретних персонажах, і, відповідно, нема традиційного
наростання напруження подій до певної кульмінації. Герої, отже,
не вступають у прямі зіткнення зі своїми антиподами, тобто
подаються не стільки у дії, скільки у розмірковуваннях (хоч сама
дія не зникає, сюжет, хоч повільніше, ніж раніше, все ж
розгортається). Не в кожного з них чітко визначена життєва
позиція, як, скажімо, в Омеляна Ткача» [8, с. 216].
Можемо заперечити вищезгадану тезу. Війт із сільськими
орендарями постійно провокують Ткача, його сестру Юлію та
друга сім’ї Хоростіля на вчинки, що проектують їхню
громадянську та ментальну позицію, тому це драма дії.
Характеризуючи комічне, І. Франко розмежовував його зі
смішним. Аналізуючи твори, джерелом сміху в яких було
карикатурне зображення селян як духовно обмежених істот, він
виносив їх за межі мистецтва. Основою комічного науковець
вважав істотне життєве протиріччя. Саме боротьба за просвіту та
опір
учителя
сільським
буржуа
є
ідейно-політичним
протистоянням Ткача і бажанням останнього виховати своїх
послідовників серед учнів та сільської громади.
Згаданий твір перегукується із серйозними, власне сумними,
комедіяи А. Чехова («Вишневий сад», «Чайка»).
Отже, реалістична серйозна комедія помежів’я століть
передувала і стала своєрідною праосновою на шляху до
модерністської, надалі і постмодерністської драми. Зміст
комічних конфліктів, характерів, ситуацій також зумовлений
змінами у суспільному житті, отож прослідковуємо алюзивність
художнього коду. У силу переваги в художній свідомості ХХ ст.
екзистенційного протиборства людини зі світом часткові
недосконалості характерів та обставин менше турбують
драматургів, внаслідок чого трагікомічне світовідчуття стає часто
домінантним для всього комедійного жанру ХХ століття.
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Малиновская Ю. Н.
Драма
И. Франко
жанрово-стилевые аспекты.
Аннотация

«Учитель»:

В статье исследованы поэтикальные особенности драмы
И. Франко «Учитель», в частности рассмотрена жанровая
трансформация пьесы художника в контексте литературного стиля.
По принципу жанровой дифференциации избрана типология пьесы по
специфике конфликта и доказано, что жанр – диалектически мобильный
комплекс сущностных признаков проблематики и поэтики произведения.
Ключевые слова: стиль, жанр, поэтика, эстетика, реализм,
динамика, драма, комедия, серьезная комедия, психологизм, идея .

Malinovs’ka Y. M. Ivan Franko’s drama «Teacher»: genrestyle aspects.
Summary
The object of study is I. Franko’s drama «Teacher».
The subject of the thesis is genre-style features of I. Franko’s drama
«Teacher» and the genre transformations dynamics of his works. We consider
the genre as historically formed but dialectically variable complex of essential
features of work subject and poetics. The main principle of genre
differentiation is the play typology on the conflict specificity, but style
dominants need the terminological device expansion. Special attention is paid
to application the new notion of «serious comedy genre», which has constant
complex of poetologic distinctive features.
Thus, the aim of this study is the analysis of I. Franko’s drama «Teacher»
genre features in his creativity development dynamics and separation of
dramatic tricks which characterise author’s style. Franko’s manner is
distinguished by maximal focusing on the linguistic aspect of a dramatic action
and its dynamism.
The aim of our study determines the following tasks: to define the
aesthetic factors which influenced on I. Franko’s creative manner; to
characterise the poetic of realism peculiarities in Franko’s drama; to apply
different critical approaches to Franko’s drama analysis; to separate genrestyle features of Franko’s serious comedy in the context of XIX century.
Key words: style, genre, poetics, aesthetic, realism, dynamics, drama,
comedy, serious comedy, psychology, idea.
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ТОПОС ВІРИ У ПРОПОВІДНИЦЬКІЙ ПРОЗІ
ПЕТРА МОГИЛИ
У статті з’ясовано, що проповідницька проза Петра Могили
побудована на догматах православного віровчення. Встановлено, що
основне місце у доведенні правдивості східної церкви займає топос віри.
Детально проаналізовано дванадцять артикулів молитви «Символ віри»
у «Катехизисі» та окремі положення топосу із різних проповідницьких
творів митрополита.
Ключові слова: проповідництво, православ’я, топос, символ Віри,
догматика.

Наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. увага
української духовної еліти зосереджується на міжконфесійних
питаннях та на обороні і утвердженні православної віри.
Українська церква, здобувши 1632 року власну незалежність,
перебувала у піднесенні, цьому сприяла діяльність Київського
митрополита (1632–1647) Петра Могили, який, разом з Кирилом
Транквіліоном-Ставровецьким, Касяном Саковичем, Єлисеєм
Плетенецьким, Тарасієм Земкою, Лаврентієм Зизанієм, Памво
Бериндою та іншими, працював над удосконаленням православної
догматики. Дії та писання Петра Могили були зосереджені на
утвердженні істинності східного християнства, показі рівності
східних патріархів з папою римським, тлумаченні вселенськості
християнства як об’єднання Західної і Східної церков, а не
підпорядкування однієї іншій, роз’ясненні особливостей західної і
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східної традицій в управлінні церквами, доведенні істинності саме
православ’я в Україні. Тому не дивно, що на сучасному етапі
досліджень ораторсько-проповідницької прози літературознавці
звертаються до використання нових методик у вивченні пам’яток
на рівні змісту як історико-літературного явища, не кажучи вже
про те, що проповідницька проза означеного періоду вимагає
нового прочитання на рівні топосів, провідним з-поміж яких
виступає топос віри, що найдетальніше прочитується через
тлумачення молитви «Символ Віри».
Символ віри в християнстві – це коротка авторитетна формула
віросповідання. В ІІ – ІІІ ст. символи віри складалися як виклад
положень, виголошуваних при хрещенні. Загальна для них
тринітарна схема поступово розширювалась і доповнювалася з
метою виключити догматичні відхилення і відділити справжніх
християн від єретиків. На Заході широко застосовували
Апостольський символ, авторами якого були самі апостоли, проте
створювався він не раніше VI ст. Нікейським символом віри,
прийнятим на Нікейському соборі 325 року та уточненим
Константинопольським собором 381 року, користувалися Схід і
Захід. Більш загальновживаними були виклади основ віровчення,
що укладалися у ХVI –ХVII ст.
Ще Кирило Ієрусалимський у другій половині IV ст.
намагався пояснити поняття «віри», структурувати його та
розглянути як систему. У своєму повчанні богослов розкриває два
значення поняття: по-перше, віра дає користь людській душі,
виконуючи повчальну функцію; по-друге, віра, подарована Ісусом
Христом, є благодаттю. Наприкінці VIІ ст. Анастасій Синаїт дає
визначення віри як добровільного переконання, закладеного
всередині людини. У нього правдивою вірою є православ’я, і саме
воно подає істинні твердження про все, що з ним пов’язане [4,
c. 251–252]. В першій половині VІІІ ст. з’являється твір Іоанна
Дамаскина «Точное изложение православной веры». Автор
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стверджує, що через пізнання Святого Письма наша віра стає
досконалою [8, c. 295–296]. «В цих позиціях віра – є обов’язковим
і непорушним віровченням. Вона повинна служити важливим
апологетичним аргументом. Саме у такому розумінні вона є
специфічною складовою християнської етики» [3, c. 157].
Митрополит Петро Могила до питань Віри звертався
неодноразово, особливий наголос, звичайно, робиться у
«Православному ісповіданні віри» та «Зібранні короткої науки»
(або «Викладі віри Церкви Малої Росії») (далі «Катехизис» –
О. Л.), де перша частина була присвячена розкриттю значення
Символу Віри. Митрополит у «Катехизисі» структурує молитву на
дванадцять артикулів (Апостольський символ віри), встановлених
на двох Вселенських соборах у IV – VIII століттях: на Нікейському
Першому та Константинопольському Другому. Кожен артикул
містить у собі по кілька пунктів, у яких вказано, у що саме слід
вірити православному християнинові, що є запорукою спасіння.
Пояснюючи артикули, Петро Могила доводив правдивість та
істинність православної релігії за допомогою полемічних
елементів. Наприклад, митрополит зазначає, що єретики
заперечують, що «Христос Господь правдиве тіло від Пречистої
Діви мав прийняти», а несторіани «не хочуть Пречисту Діву
Богородицею називати» [1, с. 107]. У п’ятій церковній заповіді
святитель наказує православним «єретичних книг не читати, на
збори їхні не ходити і казання не слухати, також, не будучи
вченим, у диспути із ними не вдаватися, і взагалі стерегтися їх» [1,
с. 149–151], бо це гріх, а нам потрібно «молитися Господові Богу
про навернення поган і невірних єретиків та схизматиків до святої
правди і загальної Христової Церкви» [1, с. 151], просити уклінно,
щоб «звільнив з неволі поганської всіх християн» [1, с. 157], «аби
всім ворогам і переслідувачам Церкви Христової серця скрушив»
Господь [1, с. 217–219]. П. Могила зазначає, що є гріхом не вірити
«у Бога в Трійці Святій Єдиного», як роблять єретики, вірити у
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багатьох богів, як погани [1, с. 257]. Митрополит у творі відзначає,
що Господь заборонив «тих ідолів, котрим погани честь і хвалу
божеську віддавали, бо вони були вигадані та фальшиві боги» [1,
с. 263]. Одним із основних доказів правдивості віри є книги
Святого Письма, тому кожне твердження аргументував за
допомогою цитат із богослужбової літератури, на що вказував у
самому тексті: «згідно науки самого Спасителя», «як Святе
Письмо навчає» [1, с. 65], «згідно науки Христової» [1, с. 79],
«згідно сказаного», «згідно написаного», «як у святого євангеліста
Матвія написано» [1, с. 91], «згідно з наукою святого Павла» [1,
с. 93], «навчає Святий апостол Павло» [1, с. 101], «про це Святий
апостол Петро так мовить» [1, с. 109], «згідно писань пророцьких»
[1, с. 117] тощо. П. Могила відповідально підходив до роботи,
оскільки на полях у примітках уточнював джерело, вказуючи главу
та вірш, з яких взято матеріал.
Вже у вступі святитель радить кожній людині «добре вірити в
Господа Бога, у Трійці Святій єдиного, і тому всьому, що наука
Христова лишень подала» та «побожно згідно віри жити». Віра
зміцнюється в добрих вчинках, бо «як тіло без Духа є мертвим, так
і віра без діл мертва є». Митрополит робить узагальнення, що без
справжньої віри в Господа неможливо прийти до Нього та чекати
на спасіння та вічне життя [1, с. 59, 61].
Починає П. Могила розгляд символу віри зі з’ясування
питання «Що є Віра?», доводячи потребність та необхідність віри
у Господа Бога: «Віра є міцне й непорушне розуміння із
сподіванкою в серці щодо Бога і речей спасенних, котрі невидимо
ніби видимі були, а через вуста визнані…» [1, с. 63].
У що саме слід вірити, щоб отримати Боже благословення та
ласку? Митрополит дає розлогу відповідь на це питання,
розкриваючи зміст дванадцяти артикулів.
Віра в те, що «Бог єдиний є у єстві, або сутності Своїй, а в
трьох особах, як Отець, і Син, і Дух Святий; три особи, а один
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Бог», а «поміж трьома Божими Особами першою, початком без
початку, джерелом, коренем і причиною є Отець Синові у
народженні та Духові Святому у походженні» [1, с. 65]. Цей пункт
Символу Віри був причиною довготривалої полеміки з
католиками.
Наступною ознакою віри у «Катехізисі» є відданість та хвала
Господові, який, будучи милосердним до своїх дітей, посилає їм
своїх ангелів-охоронців, навіть «міста, країни, королівства та
начальники в урядах, також монастирі й церкви мають ангелів…
охоронителів своїх» [1, с. 77].
Визнання правдивості Божого начала в Ісусі Христі, як
зазначає проповідник, теж є беззаперечним доказом віри, адже
«Слово Передвічне, Ісус Христос – від Бога Отця народжений, а не
створений є: і передвічно, з сутності Його будучи спільний Отцеві,
єдиної хвали, маєстату і вельможності – Бог правдивий з Бога
правдивого, світлість нестворена із світлости нествореної» [1,
с. 79]. Митрополит навчає всіх, що Ісусові людська подоба дана
від Діви Марії, «за сприяння Духа Святого… під час
архангельського Благовіщення» відбулось зачаття, тому маємо
Матір Божу Діву Марію славити та вихваляти [1, с. 101–105].
Від народження і до смерті Ісус вірив у людей і за спасіння
загинув. Так і ми віримо в те, що «оскільки правдиве тіло Христос
Бог від Пречистої Діви прийняв, так правдиво в тому тілі
постраждав та помер» [1, с. 109]. Чудо воскресіння є
беззаперечним доказом божого начала Ісуса Христа, який «після
воскресіння з мертвих оновленим на небо зійшов», «тільки самим
тілом зійшов на небо, а відповідно до Божества завше з Отцем був
і ніколи від Нього, як сполучений із Ним, не відлучався», «тіла
того вже ніколи не покине, котре раз прийняв, але навіки його має
утримати» і цим «тілом Христос у небі тільки є, а не всюди» [1,
с. 119, 121].
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Поза увагою П. Могили не залишився й епізод другого
пришестя Христа, щоб «судити живих і мертвих, вже не в такому
приниженні та покорі, але у славі та величі Своїй». Митрополит
радить до цього дня готуватися заздалегідь, бо це – «день останній
справедливого Суду Божого», коли «дадуть люди звіт з усіх своїх
думок, слів порожніх та вчинків». Тоді Господь нагородить одних
життям вічним у Царстві Небесному, а невірні та грішні «візьмуть
покару вічну» [1, с. 123, 125].
На питанні другого прибуття Сина Божого на землю
митрополит акцентує увагу і в передмові до «Книги душі…»: «Кто
теди Хосе позбыти грҍху а ласки божеи набыти и до пріязни
творца свого припущон прагнет, тому потреба, жебы ся цҍлым
сердцем до покуты удал ы обома єи рукама яко якои дощки по
розбитю окруту в том невинности в потоцҍ гріховна том бурливом
свҍта шаленого морю хватил. Абовҍм грҍшный чоловік если ся
сакраменталной покуты не хватит, утонути в глубоком пеклҍ и на
вҍки згинути мусит и збавуленя и вічного щастя не доступит» [2,
л. 3 об. -4].
Чимало уваги в поясненні символу віри відводиться для
третьої іпостасі – Святого Духа, який «є правдивим Єдиносущним
з Богом Отцем та Сином і однакової сили, слави та вельможності з
Ними». Проблема походження Святого Духа неодноразово
фігурувала в полемічних творах православних та католиків, була
одним із каменів спотикання. Святе Письмо, як зауважує
митрополит, написане Святим Духом через пророків та апостолів,
а мудре використання його дарів є запорукою спасіння. П. Могила
перераховує їх, а саме: «мудрість, котра із неба дана буває у
пізнанні речей Божих», «розуміння таємниць віри та волі Божої»,
«порада…, аби умів собі й іншим порадити», «сила, або стійкість у
вірі правдивій і в житті побожнім», «знання Закону і волі Божої»,
«побожність, яка при добрій вірі та вчинках добрих завше є у
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молитві і в роздумі про добродійства Божі», «страх Божий, який
називається синівським» [1, с. 127–136].
Про «силу, або стійкість у вірі правдивій і в житті побожнім»,
йде мова в одній із проповідей «Записної книги» митрополита:
після смерті князя Олександра Острозького його дружинакатоличка «отъ православной церквие іерея православного изгнати
повелҍ, и отступнику вручивши церков, различно принуждаше
правовҍрныя отступству совок упитися, въ темницу ихъ заключая
и пёнежныи вины отъ них взимая, и иными бҍдами казни ихъ, а се
творяше наущенна отъ своихъ, глаголемыхъ іезуиты» [5, с. 521].
Проте жодні страждання та утиски зі сторони княгині Острозької
не змусили православних священиків зректися віри. Цілих десять
років Бог випробовував терпіння їхнє, «не оставляя на люди своя
наче мҍры искушенія, призрҍ на молитвы, стенанія и зльозы ихъ,
паче же на благодарное ихъ доброе терпҍніе» [5, с. 521]. У
проповіді про смерть княжат острозьких П. Могила описує ще
один дар Святого Духа – «страх Божий, який називається
синівським». Так вуйт, якому велено було передати княгині листа
з попередженням, не хоче його знищити, бо це знамення від Бога:
«… не хощу азъ господіемъ моимъ навҍтникъ быти, бо аки рабъ…
и всҍхъ благъ пріискренно имъ желательный не раздеру, не сожгу,
но по повелҍнію страннаго онаго, давши ми сіе, княгини пошлю;
азъ бо разумҍю, яко отъ Бога наказаніе се воістину есть, она же
якоже восхощетъ сице сотворитъ; бою бо ся, да неотданіа ради
сего казнь Божаа не постигнете мене» [7, с. 547]. А от, наприклад,
для показу побожності людської, «яка при добрій вірі та вчинках
добрих завше є у молитві і в роздумі про добродійства Божі»,
Могила розповідає про княгиню Анну Корецьку, яка спочатку
«отъ православныя отлучившись вҍры, во многія ереси часто
премѣняшеся, отъ калвинской въ новокрешенскую, еже есть,
аріанскую, и въ иныя многія, даже и въ іудейское впаде невҍріе,
якоже съ іудеи субботствовати; много же зла творяше іереемъ,
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паче же інокомъ сице православнымъ, якоже и латинскимъ» [6,
с. 575], потім, все-таки усвідомивши істинність православ’я,
побожною стала. Ступивши на праведний шлях, шлях пізнання
істини Божої, княгиня «велми благочестива бяше и въ православіи
утрвержденна даже до дне смерти своя. Сподоби же ся въ недузҍ
прежде смерти и во святый иноческій пострищися образъ и въ
нема благочестно къ Богу отъити» [6, с. 576].
«Єдина свята Соборна Апостольська Церква є улюбленицею
Христовою», за словами святителя, «зібранням вірних Божих в
ім’я Господа нашого Ісуса Христа та згодних у визнанні Віри і в
науці апостольській по цілому світові», бо «її своєю найдорожчою
Кров’ю сам відкупив і вічно собі пошлюбував, і сам Головою її як
власного Тіла є», тому також повинна бути у пошані [1, с. 137–
139]. Одним із найважливіших пунктів Віри є пошана Таїнств, що
«… є постановлена річ видима від Христа Господа, яка, коли
посвячена буває через священика і до вживання людям подана,
приносить і означає невидиму ласку людині, освячену від Господа
Бога, яка допомагає досягнути вічного життя» [1, с. 155]. В одній з
ранніх проповідей П. Могила розповідає про хрещення малих
княжат Острозьких у віру католицьку, зазначаючи, що
відступництво від віри православної призвело до страшної
трагедії: її сини «оба бо въ единомъ лҍтҍ окаяннҍ уроша, се есть,
въ лҍто 1618 старшій Константинъ,… въ лҍто 1619 тогожъ мҍсяца
и дня и часа, въ томъ же градҍ и въ томъ же дому, исполнившуся
единому лҍту, Іоанъ юнҍйшій, …скорою смертію скончася» [7,
с. 548], так здійснилося пророцтво. Не хотіла вірити княгиня тим
словам від Бога переданим: «Богъ пророческимъ духомъ подвиже
іерея нҍкоего латинскаго, именемъ Станислава, отъ предградія
ярославскаго, отъ костела нарицаемаго святого Іакова…, иже
пришедъ къ княгини рече: престани, княгиня, отвращити своя дҍти
отъ отеческя ихъ вҍры» [7, с. 545], бо інкше помруть сини у юному
віці, і закінчиться так рід Острозьких. Це страшне покарання
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отримала княгиня і за відвернення дітей від батьківської віри, і за
жорстоке ставлення до православних.
Нас усіх чекає воскресіння із мертвих, тому мусимо
пам’ятати, що буде «встання тіл людських – як добрих, так і злих»,
і «в тому власному тілі, в котрому живемо на цім світі, з мертвих
встати маємо, однак уже те тіло буде безсмертне», а «душа до
свого власного тіла буде повернена і з ним разом або нагороду, або
кару вічну прийме справедливо». Справедливу кару отримав
уніатський єпископ, який спочатку «велів гоненіе воздвиже на
правовҍрную церковь, якоже по всей епископіи хелмской
непокоряющихся отступству его различно мучаше, отъ имҍній, отъ
ихъ изговяше, и насиліемъ церквіе, иныя сҍкирами двери разбивая
отверзаше и своихъ богомерзкихъ іерей приставляше, иныя же
запечатлҍвъ пусты хвалы Божія быти творяше» [6, с. 577], а потім
вчинив убивство, послухавши відьму: «повара свого юношу млада
… предъ собою жива, ножемъ чрево его разрҍзати повелҍ… и
серце его, еще движущееся, исторгнути, яко и каплми отъ него
истекающими окроплену быти, и испекши е самъ акы звҍръ
изъяде» [6, с. 578]. Проте заподіяне зло не могло залишатися
безкарним, тому через три-чотири дні помер єпископ страшною
смертю: біси голову від’єднали від тіла при допомозі невидимої
сили. Митрополит робить висновок з цієї історії: «смерть бо
грҍшникомъ люта» [6, с. 579]. Своєю промовою автор хоче
показати православним християнам, «какавъ плодъ имать
отступство», бо Бог навчав, що «не можетъ древо зло творити
плодъ добръ, и отъ плодъ ихъ познавши ихъ, да блюдемся
душегубныя ихъ пре лести. Яковъ бо есть отець ихъ злобы и
всякои пре лести изобрҍтатель, таковы и еговҍ синове суть, имже
кончина погибель…» [6, с. 579].
Митрополит навчає, що лише «вірні та вибрані Христові у
прийдешньому світі мають успадкувати в Царстві Небесному
вічне життя, радості та втіхи незбагненні і невимовні», «що кінця
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не мають», а грішники та невірні «вкинені будуть до пекла у
вогонь вічний і там навіки у ньому залишаться» [1, с. 193–195].
Отже, топос віри у творчій спадщині митрополита Петра
Могили займає провідне місце, оскільки саме завдяки поясненням
та детальним тлумаченням артикулів вірянин розуміє сенс
віровчення, а яскраві приклади із життя, вміщені у проповідях, є
беззаперечними доказами істинності існування Бога, який може як
покарати за грішне життя, так і обдарувати чеснотами за
праведність.
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Олейник Л. В. Топос веры в проповеднический прозе
Петра Могилы.
Анотация
В статье установлено, что проповедническая проза Петра Могилы
построена на догматах православного вероучения. Установлено, что
основное место в доведении правдивости восточной церкви занимает
топос веры. Подробно проанализированы двенадцать артикулов
молитвы «Символ веры» из «Катехизиса» и отдельные положения
топоса из разных проповеднических произведений митрополита.
Ключевые слова: проповедничество, православие, топос, символ
Веры, догматика.

Oliynyk L. V. The Topos of Faith in Prophetic Prose Petro
Mohyla.
Summary
The main purpose of this work is to reveal the importance of the topos of
faith, the definition of the basic provisions of the Symbol of Faith in creativity
of Peter Mohyla. The object of the study is the topos of faith in the to preach
prose of Peter Mohyla.
It is noted that the symbol of faith in Christianity meant a short-lived
credibility of the formula of faith and was formed for a long time, from the
second to the seventeenth century.
It is noted that the symbol of faith in Christianity meant a brief
authoritative formula of faith and was formed for a long time, from the 2th to
the 17th century. Initially, its basis was the provisions that were spoken at the
child's baptism. Over time, the general trinitarian scheme gradually expanded
and supplemented. The most authoritative were the Nicaean and Apostolic
symbols of faith, but the presentations of the 16th and 17th centuries became
commonly used. Explain the concept of «faith», structure it and consider how
the system tried Kyrylo Iierusalymskyi, Anastasii Synait, Ioann Damaskyn, and
others. To questions of Faith, Peter Mohyla has also addressed repeatedly.
The greatest attention is paid to this question in the Catechism. The
Metropolitan structures a prayer for twelve articles. Each article contains
several items that indicate which one should trust the Orthodox Christian, and
which is the key to salvation.
Key words: preaching, orthodoxy, topos, the symbol of Faith, dogmatics.
141

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14

УДК:(811.161.2:81)’373.21(477.43)
Ординська І. Я.,
аспірант кафедри української філології
Хмельницького національного університету
E-mail: anoli808@rambler.ru
ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОТОПОНІМІКОНУ
ПІВНІЧНОЇ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
У статті описано історію вивчення власних назв дрібних географічних
об’єктів як України, так і північних районів Хмельницької області. Звернено
увагу на вивчення суміжних із мікротопонімію розрядів власних
географічних назв, безпосередньо мікротопонімів та місцевих географічних
термінів. З’ясовано становлення термінологічної системи мікротопоніміки.
Визначено джерела для фіксації найменувань вказаного регіону.
Ключові слова: власна назва дрібного географічного об’єкта,
мікротопонім, мікротопоніміка, мікротопоніміст, мікротопонімія, історія
вивчення найменувань.

Серед ономастичних студій найбільш продуктивними в Україні є
антропонімічні, поетонімічні та топонімічні дослідження, в яких
аналізуються відповідно власні особові назви, пропріативи, які
побутують в художньому мовленні, та власні географічні
найменування. У складі останніх розмежовуються насамперед
характеристики гідронімів, ойконімів та мікротопонімів.
Мікротопонімічні студії в основному виконані на матеріалі,
зібраному в Західній Україні (це, зокрема, Буковина, Волинь,
Галичина, Закарпаття, Поділля), при цьому слід зазначити, що
комплексний аналіз власних назв дрібних географічних об’єктів
Північної Хмельниччини відсутній. Водночас характеристика
вказаних пропріальних одиниць будується за зразком вивчення
мікротопонімів, засвідчених в інших регіонах України, Крім того,
отримані результати варто порівнювати з особливостями власних
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назв дрібних географічних об’єктів, засвідчених насамперед на
суміжних територіях. Зрештою, необхідна констатація джерельної
бази дослідження, зокрема переліків, реєстрів, словників і подібних
видань, звідки можна отримати інформацію насамперед про колишні
найменування денотатів, чимало з яких в усномовній практиці
мешканців регіону вже не засвідчено.
Таким чином, мета нашої статті – опис бібліографічних основ
дослідження мікротопонімії Північної Хмельниччини.
Зазначимо, що одними з перших до вивчення найменувань
дрібних географічних об’єктів (звичайно, у поєднанні з ойконімами,
гідронімами та іншими різновидами топонімів) звернулися
М. Кордуба у праці «Що нам кажуть назви осель» (Львів, 1938 р.),
пізніше (у дисертаційних дослідженнях) В. В. Лобода –
«Північнопричорноморська топонімія: загальні і регіональні
проблеми української топонімічної системи» (Київ, 1979 р.),
Т. І. Поляруш – «Порівняльне дослідження словотвору гідронімії,
мікротопонімії та ойконімії (на матеріалі топонімії північно-східного
Лівобережжя України)» (Київ, 1971 р.) і Л. П. Стичишина –
«Проблеми суміжної топонімії (на матеріалі межиріччя Кодимиі
Савранкита прилеглих територій» (Київ, 1976 р.).
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. були завершені
дисертаційні роботи, присвячені безпосередньо характеристиці
власне мікротопонімів (усіх або окремих різновидів) певних регіонів.
Це, зокрема, дослідження В. Ф. Баньоі (басейн річки Уж), Н. І. Бицко
(верхньо-середній Дністер), Л. П. Білінської (Покуття), О. Б. Василик
(Уманщина), Н. В. Вебер (Івано-Франківська область), О. Б. Галай
(Закарпаття),
О. В. Заінчковської
(південно-східне
Поділля),
Х. І. Зикань (Ужгород), Н. Й. Кидибиц (Берегове та його околиці),
Л. Б. Костик (Буковина), Ю. В. Кравченко (Великий Луг),
О. Б. Лужецької
(Південно-Західне
Опілля),
Р. О. Ляшенка
(Кропивницький), О. І. Михальчук (Підгір’я), Н. М. Павликівської
(Вінниччина), В. Є. Полякова (Сімферополь), О. І. Проць (північ
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Львівської області), Н. В. Сокіл (Сколівщина), І. Г. Чеховського
(Чернівецька область), Н. Р. Яніцької (центральні та східні райони
Львівщини). Звичайно, такі студії для нас актуальні методологією,
способами опису мікротопонімного матеріалу, а також можливістю
порівняти отримані нами результати з даними, які стосуються інших
регіонів України (особливо суміжних територій).
Так, Н. І. Лісняк, обстеживши 335 поселень Західного Поділля
(Тернопілля), виявила понад 6 000 географічних об’єктів.
Словотвірною базою їхніх назв послужила як апелятивна лексика
(натурогенна та антропогенна), так і онімна (антропоніми,
макротопоніми, ойконіми, мікротопоніми та гідроніми). За
структурними особливостями виділяються дві групи найменувань:
прості (однослівні) та складені мікротопоніми. Найпродуктивнішим
способом словотворення мікротопонімії є лексико-семантичний, а зпоміж морфологічного – суфіксальний (домінує модель на -івк(а) ).
Численними є прийменникові словоформи. Характерною рисою
мікротопонімії Західного Поділля є перенесення назв одного об’єкта
на інший, суміжний із ним [див.: 8].
О. В. Заінчковська описала понад 3000 назв мікроб’єктів
південно-східного Поділля (на матеріалі Кіровоградської області) і
встановила, що в основах таких найменувань переважає географічна
термінологія та антропонімна лексика, з-поміж структурних
різновидів – проста форма; основний спосіб творення назв –
морфологічний з перевагою суфіксації [див. : 5].
Н. М. Павликівська
виконала
лексико-семантичний
і
словотворчий аналіз близько 3 000 найменувань непроточних
водоймищ (озер, боліт, ставків, колодязів, криниць, копанок,
торф’яників тощо) Вінницької і частково Хмельницької областей
[див.: 9].
Системне вивчення 1 500 назв непротічних вод, зафіксованих
Л. Б. Костик у містах і селах Чернівецької області та в окремих селах
Сучавського повіту Румунії, дозволило чітко встановити кількісне
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співвідношення між відапелятивними та відонімними дериватами.
Гідроніми, які походять від апелятивних основ, складають 71 % усієї
сукупності найменувань, від онімних основ – 29 %. Характерним є те,
що від ойконімів походять переважно назви ставків, а від
антропонімів – назви криниць, копанок, колодязів. Назви озер, боліт,
мочарів у більшості випадків походять від географічних
номенклатурних слів або лексем, які позначають ознаки або
особливості гідрооб’єкта. Найпродуктивніший шар базової лексики
для утворення назв гідрооб’єктів – географічна термінологія.
Апелятивна лексика в гідронімії регіону переважно слов’янська за
походженням, однак є утворення на базі запозичених термінів,
передусім з тюркської, румунської, німецької, латинської мов.
Словотворення буковинських гідронімів здійснювалося за моделями і
способами, характерними й для інших регіонів України. Серед них в
межах лексико-семантичного способу творення найпродуктивнішими
є гідроніми, утворені внаслідок онімізації географічних термінів
(34 %), а в межах морфологічного – посесивні утворення (24 %).
Трохи менше гідронімів (21 %), які виникли шляхом лексикалізації і
онімізації словосполучень (прийменниково-іменникові конструкції,
що вказують на місцерозташування об’єктів відносно певних реалій, і
ад’єктивні словосполучення) [див.: 6].
Спробу системного аналізу гідронімів верхньо-середнього
Дністра з урахуванням комплексного підходу зроблено в роботі
Н. І. Бицко, яка проаналізувала міжмовні та міждіалектні зв’язки та їх
відбиття в означеному гідроніміконі. Подальший розвиток отримало
положення про взаємодію між мікрогідронімією та суміжною
(контактною) з нею ойконімією. Аналіз первинних і вторинних за
походженням мікрогідронімів зведено до етимологізації не тільки
самих онімів, але і їх етимонів (ойконімів, антропонімів, апелятивів)
[див.: 2].
Дослідження О. Б. Василик присвячене аналізу більш ніж
700 фонетичних, граматичних, лексичних, графічно-правописних
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варіантних назв мікрооб’єктів Уманщини, виявлених у
картографічних і письмових джерелах ХVІІ–ХІХ ст. Визначено, що
основою для творення мікротопонімів послугувала апелятивна та
онімна лексика. Відапелятивні назви (51,2 %) розподілено на дві
підгрупи: натурогенного та антропогенного походження. До першої
підгрупи належать мікротопоніми, що відображають тваринний та
рослинний світ регіону, указують на природні особливості місцевості
та містять фізико-географічну характеристику об’єктів (розмір,
форму, структуру і властивості ґрунту, рельєф тощо). Джерелом
номінації назв другої підгрупи є господарська і практична діяльність
людини. Серед відонімних назв (48,8 %) найбільшу кількість
складають мікротопоніми, пов’язані з особовими назвами людей.
Частина відойконімних мікротопонімів свідчить про тенденцію до
створення колоній, хуторів, сіл (пов’язаних із переселенською
політикою Речі Посполитої, а потім – Російської імперії).
Продуктивність тієї чи іншої лексико-семантичної групи змінювалася
на різних часових зрізах. Якщо для ХVІІ ст. найбільш характерними
були мікротопоніми на позначення рослинного світу та
відгеортонімні назви, то у ХІХ ст. переважали відантропонімні та
відойконімні назви, що свідчить про збільшення заселення краю,
заснування нових поселень, виникнення приватної власності.
Виявлено перевагу простої (однолексемної) форми вираження.
Складені мікротопоніми поєднують у собі дволексемні (атрибутивні
й прикладкового типу словосполучення) та багатолексемні назви
(конструкції прикметникового типу, конструкції іменникового типу,
конструкції з дієприкметниковим зворотом, прийменникові
конструкції). Аналіз словотвірної структури засвідчив, що деривація
мікротопонімів
історичної
Уманщини
здійснена
лексикосемантичним, морфологічним, синтаксичним способами, а також
шляхом слово- і основоскладання та способом лексикалізації
прийменникових конструкцій [див.: 3].
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Певний стосунок до мікротопонімії має місцева географічна
номенклатура (часто навіть важко розрізнити, чи є якась лексема
власною географічною назвою, чи діалектним терміном); крім того,
місцева географічна термінологія активно мотивує мікротопоніми.
Зразком таких досліджень є, наприклад, роботи Т. В. Громко
«Семантичні особливості народних географічних термінів
Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини)» (Кіровоград,
2000 р.) або О. К. Данилюк «Географічна термінологія Волині» (Київ,
2000 р.).
Зазначимо, що на основі захищених дисертацій їхні автори часто
видають монографії, значення яких досить вагоме, зважаючи на
значно більший тираж таких публікацій. Такими є, наприклад,
«Словник народних географічних термінів Волині» О. К. Данилюк
(Луцьк, 2013 р.), «Топонімія Дніпро-Бузького межиріччя»
В. В. Лободи (Київ, 1976 р.), «Мікротопонімія Сколівщини»
Н. В. Сокіл (Львів, 2008 р.) тощо.
Неабиякий вплив на становлення мікротопоніміки як галузі
ономастики мали й інші видання: як монографії (наприклад, «Назви
географічні Гуцульщини» С. Грабеця (Краків, 1950 р.), «Географічні
назви українських Карпат і прилеглих територій» В. Ф. Лящук (Київ,
1993 р.),
«Мікротопонімія
Чернігівсько-Сумського
Полісся»
Є. О. Черепанової (Москва, 1984 р.) ), так і праці словникового типу
(зокрема, «Словник мікрогідронімів України: Волинь, Житомирщина,
Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина»
І. М. Железняк,
О. П. Карпенко,
В. В. Лучика,
Т. І. Поляруш,
О. С. Стрижака та В. П. Шульгача (Київ, 2004 р.), «Словник
мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та
суміжних земель» Г. Л. Аркушина (Луцьк, 2006–2007 рр.), «Словник
народних географічних термінів Кіровоградщини» Т. В. Громко,
В. В. Лучика і Т. І. Поляруш (Київ-Кіровоград, 1999 р.).
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Як теоретичні, так і прикладні аспекти, пов’язані з аналізом
власних назв дрібних географічних об’єктів, викладені в численних
статтях і тезах виступів.
Підкреслимо першочергову вагомість для нашого дослідження
насамперед тих праць, які було використано як джерела
ілюстративного матеріалу; це «Ойконімія північної Хмельниччини»
Н. М. Герети [див.: 4], «Словник власних географічних назв
Хмельницької області» Н. М. Торчинської і М. М. Торчинського
[див.: 10] і «Топоніміка в школі: На матеріалах Хмельницької
області» С. Д. Бабишина [див.: 1]; частково – низка краєзнавчих
видань Я. О. Пури (зокрема «Край наш у назвах» (Рівне, 1991–
2002 рр.), «Озера Ровенщини» (Рівне, 1989 р.), «Походження назв
населених пунктів Ровенщини» (Львів, 1990 р.), «Походження назв
територіальних мікрооб’єктів Рівненщини» (Рівне, 1990 р.) ),
«Матеріали до словника українських географічних апелятивів (назви
рельєфу)» Т. А. Марусенко (Москва, 1968 р.) і «Список рік
Дніпровського басейну» П. Л. Маштакова (Санкт-Петербург, 1913 р.).
Основні теоретичні положення, які стосуються з’ясування
сутності мікротопонімів, виокремлення їхніх диференційних ознак,
структурування мікротопонімного простору, викладені у таких
монографіях, словниках та збірниках наукових праць, як
«Мікротопонімія» (Москва, 1967 р.), «Основна система і термінологія
слов’янської ономастики» (Скоп’є, 1983 р.), «Словник російської
ономастичної термінології» Н. В. Подольської (Москва, 1988 р.),
«Словник української ономастичної термінології» Д. Г. Бучка і
Н. В. Ткачової (Харків, 2012 р), енциклопедія «Слов’янська
ономастика» (Краків-Варшава, 2002–2003 рр.), дві монографії
М. М. Торчинського: «Структура онімного простору української
мови» (Хмельницький, 2008 р.) та «Структура онімного простору
української мови. Частина 2. Функціонування власних назв»
(Хмельницький, 2009 р.), «Теорія і методика ономастичних
досліджень» (Москва, 1986 р.), «Українська мова: Енциклопедія»
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(Київ, 2004 р.), «Українська ономастична термінологія: (Проект)»
В. В. Німчука (Київ, 1966 р.), а також у низці вказаних вище
дисертаційних робіт.
На основі «Програми для збирання мікротопонімії та
географічної номенклатури» [див.: 7] нами особисто та більш ніж 60
респондентами з Ізяславського, Полонського, Славутського та
Шепетівського району Хмельницької області було зібрано основну
частину мікротопонімного матеріалу, який також уточнювався за
допомогою карт, словників і довідників, наявних в мережі Інтернету.
Як бачимо, мікротопонімічні дослідження займають чільне місце
серед інших ономастичних студій; вони представлені дисертаціями,
монографіями, словниками, статтями та іншими публікаціями. Краще
охоплені західноукраїнські регіони (Буковина, Закарпаття,
Львівщина,
Поділля,
Прикарпаття,
Тернопілля),
однак
мікротопонімія Північної Хмельниччини ще не була об’єктом
монографічного вивчення, що і зумовило вибір теми нашої роботи.
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Ордынская И. Я. История исследования микротопонимов
Северной Хмельниччины.
Аннотация
В статье описана история изучения названий мелких географических
объектов как Украины, так и северных районов Хмельницкой области.
Обращено внимание на изучение смежных с микротопонимией разрядов
собственных географических названий, непосредственно микротопонимов и
местных
географических
терминов.
Выяснено
становления
терминологической системы микротопонимики. Определены источники для
фиксации наименований указанного региона.
Ключевые слова: имя собственное мелкого географического объекта,
история изучения наименований. микротопоним, микротопонимика,
микротопонимист, микротопонимия.

Ordynska I. Y. History ofmicrotoponym analysis of Northern
Khmelnytsky region.
Summary
The article deals with the history of studying the names of small
geographical objects in Ukraine and the northern parts of Khmelnytsky region.
Attention is drawn to the study of geographic names, microtoponyms and local
geographic terms adjacent to the microtoponymy. The formation of the
terminological system of microtoponymyhas been clarified. The sources for
fixing the names of the specified region have been determined. Microtoponymy
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studies occupy a prominent place among other onomastic studios. They are
represented by dissertations, monographs, dictionaries, articles and other
publications. The best-westernized parts of the region (Bukovina,
Transcarpathia, Lviv region, Podillya, Carpathian region and Ternopil
region) are better, but the microtoponomy of the Northern Khmelnytsky Region
has not been investigated yet as the object of monographic study, which has
determined the choice of the theme of our research.
Key words: proper name of small geographical object, the history of
name analysis, microtoponym, microtoponymу.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ТА РОЗРЯДИ
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ КОМПОНЕНТАМИСОМАТИЗМАМИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті досліджено лексико-семантичні групи та розряди
фразеологічних одиниць із компонентами-соматизмами в сучасній англійській
мові. У результаті дослідження визначено основні лексико-семантичні групи
із соматизмами; схарактеризовано основні розряди фразеологічних одиниць із
компонентами-соматизмами та проаналізовано частотність вживання
фразеологічних одиниць з різними компонентами-соматизмами.
Ключові слова: фразеологічні одиниці, розряди фразеологічних
одиниць, компоненти-соматизми, лексико-семантичні групи.
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Фразеологізми відіграють особливу роль у створенні мовної
картини світу, оскільки природа значення фразеологізмів тісно
пов’язана з фоновими знаннями носія мови, з культурноісторичними традиціями народу. Чільне місце у фразеологічному
мовному фонді посідають фразеологічні одиниці із соматичним
компонентом, тобто компонентом для позначення частин тіла
людини.
Дослідження
соматичної
лексики
спрямоване,
насамперед, на виявлення тематичних груп, які поповнюються за
рахунок семантичної і формальної видозміни соматизмів,
встановлення тих процесів, які відбуваються при словотворенні на
їхній основі. Актуальність наукового пошуку в царині соматичних
фразеологізмів пояснюється їх широкою вживаністю в мовленні,
що, у свою чергу, зумовлено притаманністю людини переносити
знання про саму себе на навколишню дійсність, то ж через
соматизми проходить процес пізнання довкілля. Однак повної
картини як щодо ідеографічних сфер лексики, так і стосовно
інтенсивності творення на основі соматизмів нових значень досі не
встановлено.
Проблему структурно-семантичних та функціональностилістичних особливостей англійських фразеологізмів із
компонентами-соматизмами
досліджували
Ю. Апресян,
В. Виноградов, В. Гак, В. Єлісєєва, В. Маслова, Г. Пермяков,
В. Постовалова, А. Реформаторський, Ю. Солодуб, В. Телія та інші
науковці.
Мета роботи – дослідити лексико-семантичні групи та
розряди фразеологічних одиниць із компонентами-соматизмами в
сучасній англійській мові. Для реалізації поставленої мети
необхідно розв’язати такі завдання: виокремити основні лексикосемантичні групи із соматизмами; схарактеризувати основні
розряди фразеологічних одиниць із компонентами-соматизмами;
проаналізувати частотність вживання фразеологічних одиниць з
різними компонентами-соматизмами.
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У багатьох систематизація соматизмів і розподілах їх на групи та
розряди важливу роль відіграє типологія органів людського тіла,
залежно від якої класифікуються й лексеми, що їх позначають.
Частини людського тіла можна по-різному класифікувати за
різними ознаками: наприклад, є органи, які приймають
інформацію ззовні – це очі, вуха, ніс. І навпаки, в цьому не беруть
участь живіт, плечі та ноги. Язик – частина тіла, що відповідає за
передачу інформації.
Доволі часто соматизми використовуються, щоб передати
міміку героїв, тобто зміну виразу обличчя. Як відомо, міміка
посідає значне місце у процесі комунікації як додатковий засіб
вираження і сприймання емоційного стану людей, оскільки вона
невіддільна від усього складу думок, дій, почуттів людини і є
органічним виявом її внутрішнього життя [5, с. 38]. З точки зору
семантики можна виокремити два основні семантичні типи жестів:
комунікативні та симптоматичні [3, с. 33]. До першої належать
жести, що передають інформацію, яку навмисне адресант передає
адресату, наприклад: Their host swept an arm across the luxurious
salon [5, с. 123]. – Хазяїн широким жестом руки запросив у
розкішну вітальню. До другого типу можна віднести жести, що
свідчать про емоційний стан людини, наприклад: The captain was
mid-sentence when his jaw stopped moving and his eyes bulged [5,
с. 39]. – Капітан не договорив, у нього відвисла щелепа, й він
дивився, витріщивши очі.
За семантичними ознаками виділяють десять лексикосемантичних груп соматизмів: характер, фізичний стан, відчуттястан, відчуття-відношення, якісна характеристика людини,
розумова діяльність, портрет, дії і вчинки людини, соціальне
положення, ступінь віддаленості від об’єкту [2, с. 63]. Виділені
лексико-семантичні групи дозволяють диференціювати як загальні
риси, властиві всьому мовному колективу, так і специфічні
особливості фразеологізмів-соматизмів у різних мовах.
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У
дисертації
А. Кочеваткіна,
присвяченій
лінгвогеографічному аналізу соматичної лексики у діалектах ерзянської
мови, вся соматична лексика, залежно від характеру об’єкту
номінації, розділена таким чином:
I. Сомонімічна лексика. Сомонімія є найбільшим розділом
соматичної лексики багатьох мов. Вона служить для позначення
частин і ділянок людського тіла. Вся сукупність сомонімічної
лексики, залежно від належності до відповідної сфери об’єктів, що
позначаються, розподіляється таким чином: 1) назви, що є
загальносистемними позначеннями: лексеми, що позначають тіло
людини; 2) назви голови і її частин; 3) назви шиї і тулуба людини;
4) назви верхніх кінцівок; 5) назви нижніх кінцівок.
II. Остеонімічна лексика. Остеонімічна лексика служить для
номінації кісток людського тіла і їх з’єднань. Залежно від
належності до відповідної сфери об’єктів, що позначаються, її
можна розподілити таким чином: 1) назви кісткової системи
людського організму в цілому; 2) назви кісток голови; 3) назви
кісток тулуба; 4) назви кісток верхніх кінцівок; 5) назви кісток
нижніх кінцівок.
III. Спланхнонімічна лексика. Спланхнонімічна лексика
служить для найменування внутрішніх органів людського організму.
Вся сукупність спланхнонімічної лексики, залежно від належності до
відповідної сфери об’єктів, що позначаються, розподіляється так:
1) назви внутрішніх органів у цілому; 2) назви травних органів;
3) назви дихальних органів; 4) назви сечостатевих органів.
IV. Ангіонімічна лексика. Ангіонімічна лексика служить для
найменування кровоносної системи людського організму. Ця
лексико-тематична група складає найменшу частину в системі
соматичної лексики багатьох мов.
V. Сенсонімічна лексика. Сенсонімічна лексика служить для
позначення органів чуття людського організму. Разом з
ангіонімічною сенсонімічна лексика складає одну з нечисленних
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груп у системі мов і, залежно від належності до відповідної
денотативної сфери об’єктів, що позначаються, розподіляється
таким чином: 1) назви органів зору; 2) назви органів слуху;
3) назви органів нюху і органів смаку; 4) назви органів дотику.
VI. Лексика, що позначає хвороби, недуги і прояви
людського організму: 1) назви хвороб людини; 2) назви проявів
людського організму.
Таким чином, соматична лексика є цілісною системою, яка має
постійну кількість об’єктів номінації та конкретний склад
лексичних одиниць, призначених для їх позначення. Якщо перший
показник не залежить від своєї мовної належності і може повністю
збігатися в різних мовах, то другий знаходиться у прямій залежності
від індивідуальних особливостей конкретної мови і розрізняється як
у кількісному, так і в якісному відношеннях.
Ю. Апресян виділяє сім систем, функціонування яких
відбувається за участю якого-небудь органу або органів:
сприйняття (органи тіла «сприймати»); фізіологія (тіло в цілому,
«відчувати»); моторика (частини тіла, «робити»); бажання (воля,
«хотіти»); інтелект (розум, «думати про»); емоції (душа,
«відчувати»); мова (мова, «говорити») [1, с. 5].
Автор відзначає специфіку взаємодії вказаних систем, яка
виявляється в тому, що: а) вони утворюють послідовність систем,
що ускладнюється (від сприйняття до мови); б) найскладнішою
системою є емоції, оскільки будь-яке душевне переживання
активує всі інші системи людини; в) один і той самий орган може
обслуговувати низку систем.
Н. Лугова включає групу соматизмів до складу лексикосемантичної групи, що описує людину. Разом із соматизмами в цю
групу вона відносить нервову та серцево-судинну системи
людини, речовини людського організму, рослинність на тілі
людини, розумово-психічне і духовне життя людини та
антропоніми [4, с. 11].
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На думку деяких вчених, соматизми належать до концепту Яфізичне, яке складається з таких компонентів: 1) організм людини;
2) фізичне сприйняття; 3) здоров’я, самопочуття; 4) фізичні
можливості і стани людини: 4.1) фізичні можливості; 4.2) стани;
5) зовнішній вигляд людини; 6) фази людського життя; 7) потреби,
звички; 8) рухи, положення тіла.
Ядро соматичної лексики включає три розряди назв:
1) загальні позначення тіла / частин людського тіла і назви,
пов’язані зі специфікою чоловічого і жіночого тіл;
2) позначення внутрішніх органів, які забезпечують
життєздатність і життєдіяльність людського організму;
3) позначення матерії (субстанції) тіла та органів людини.
У широковідомій класифікації понять, розробленою вченими
В. фон Вартбургом та Р. Халлігом, лексика представлена в рамках
трьох сфер: 1 Всесвіт; 2) Людина; 3) Всесвіт і Людина.
Компоненти-соматизми локалізуються у сфері «Людина» під
рубрикою «Людина як жива істота» і входять у 10 тематичних
груп (організм, вік, здоров’я, гігієна тощо).
Назви частин тіла є одними з найчастіше використовуваних
слів у творенні фразеологізмів. Питома вага соматизмів, очевидно,
є загальною рисою багатьох, але не всіх фразеологічних систем [4,
с. 75].
Фразеологізми з компонентами-соматизмами виникають
спонтанно, незалежно один від одного, у різні періоди і в різних
мовах, оскільки мають загальну основу в спостереженні людиною
самої себе, частин тіла, в загальних фізичних і психічних ознаках
людини, в загальних умовах розвитку, в спостереженні життя й
поведінки тварин, у вивченні дій та емоцій.
Соматичні фразеологізми представляють у сучасній
англійській мові величезну групу. Найчастіше вживаються такі
компоненти-соматизми, як рука (нижня частина), голова, серце,
очі, обличчя, вухо, палець, стопа. Решта соматизмів (нога, рука
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(верхня частина), спина, шия, зуби, язик, горло) менш вживані,
проте їх фразоутворююча активність досить велика.
Таким чином, розглянемо вживання компонентів-соматизмів у
фразеологічних одиницях.
Фразеологічні одиниці із компонентом «рука». В англійській
мові концепту ’рука’ відповідають два слова – arm (верхня
частина) та hand (нижня частина). Згідно з нашим дослідженням,
кількість прикладів фразеологічних одиниць із компонентомсоматизмом «arm» складає всього 2 % вибірки. Це можна
інтерпретувати тим, що компонент «arm» мало задіяний у
діяльності людини, водночас компонент-соматизм «hand» повніше
відображає її роботу, наприклад: chance your arm – ризикувати;
cost somebody an arm and a leg – коштувати цілий спадок; hold /
keep somebody’s at arm length – тримати когось на відстані
протягнутої руки; put the arm on – ухопитися, схопитися за когось;
twist somebody’s arm – змушувати когось робити щось всупереч
власного бажання; be armed to teeth – бути озброєним до зубів; be
up in arms – бути у повній бойовій готовності [6, c. 10].
Компонент-соматизм «hand», у свою чергу, відіграє практично
універсальну роль: це слово вживається з різними значеннями,
основне з яких – спілкування, майстерність, діяльність, обмін, тобто
практичне застосування думки, наприклад: the hand that rocks the
cradle ( rules the world) – «рука», яка керує світом; bite the hand that
feeds – рубати гілку, на якій сидиш; close / near at hand – близько під
рукою; come / go hat in hand – жебракувати; force somebody’s hand –
змушувати когось щось робити всупереч його волі; get your hands
dirty – заплямувати руки; give somebody a hand – запропонувати
поміч; go hand in hand – бути в тісних стосунках; lay a hand on –
прибрати до рук; live from hand to mouth – жити у великих
нестатках; make money hand over fist – швидко заробляти гроші у
великих кількостях; overplay your hand – перегравати, надмірно
старатись; put your hand in your pocket – бити байдики; raise your
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hand against / to – підняти руку на когось; sit on your hands – не
робити жодних кроків, зволікати; wait on somebody hand and foot –
прислужувати комусь; win something hands down – легко отримати
перемогу; wring your hands – ламати руки від відчаю [6, с. 172–176].
Таким чином, компонент-соматизм «hand» є дуже продуктивним в
англійській мові, що підтверджується великою кількістю прикладів,
які склали 15 % від усієї вибірки.
Фразеологічні одиниці із соматизмом «голова». Прийнято
вважати, що голова / head управляє мисленням і розумом. У
зв’язку з цим виникає основне конотативне значення соматизма,
яке позначає розсудливість і розум або їхню відсутність,
наприклад: head and shoulders above the others – бути на голову
вище від інших; be banging / hitting your head against a brick wall –
битися головою об стіну; be head over heels in love – закохатися до
нестями; bury your head in the sand – зарити голову в пісок; can’t
make head or tail of – не знаходити сенсу; get your head down – не
піднімаючи голови; go head to head – не відставати від моди; have
your head in the clouds – літати у хмарах; give somebody a head start
– надати комусь перевагу; hold your head up high – літати у хмарах;
lose your head – втратити голову; a wise head on young shoulders –
бути мудрим не за роками; scream / shout your head off – верещати
[6, с. 180–183]. Таким чином, компонент-соматизм «голова» є
продуктивним в англійській мові, що підтверджується кількістю
прикладів, які склали 11 % від усієї вибірки.
Фразеологічні одиниці із соматизмом «очі». Компонентсоматизм очі / eyes та їхня відкритість символізують отримання
інформації та її достовірність. Очі є і важливими виразниками
емоцій і почуттів. Також існує велика кількість фразеологічних
одиниць з таким компонентом, що відображають зміну емоційного
стану людини, наприклад: an eye for an eye and tooth for a tooth –
око за око, зуб за зуб; cast / run an eye over something – окинути
поглядом; catch somebody’s eye – спіймати погляд; have your eye on
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something – мріяти про щось; keep an eye out for – слідкувати, бути
насторожі; look somebody in the eyes – зазирнути в очі; with an eye
to something – з наміром; can’t take / keep your eyes off – неможливо
відірвати очей; open your eyes to something – відкрити на щось очі;
cry your eyes out – виплакати усі очі; have eyes like a hawk – мати
гострий зір; make eyes at somebody – пускати комусь бісики [6,
c. 119–122]. Таким чином, компонент-соматизм «eye» є
продуктивним в англійській мові, що підтверджується кількістю
прикладів, які склали 10 % від усієї вибірки.
Фразеологічні одиниці із соматизмом «серце». Слово серце /
heart – орган із символікою почуттів, переживань, настроїв, для
опису характеру, наприклад: be break somebody’s heart – розбити
серце; close / dear to somebody’s heart – близький, милий серцю;
cross my heart and hope to die – присягатися Богом; have a heart of
gold – мати золоте серце; have a heart of stone – мати кам’яне серце;
know / learn something by heart – вивчити напам’ять; let your heart
rule your head – дозволити серцю керувати розумом; pour your heart
out – відкритися, оголити душу; to your heart’s content – на втіху
серцю; wear your heart on your sleeve – не ховати почуттів [6, c. 184–
186]. Згідно з нашим дослідженням, компонент-соматизм «серце» є
продуктивним в англійській мові, що підтверджується кількістю
прикладів, які склали 9 % від усієї вибірки.
Фразеологічні одиниці із компонентом «обличчя». Обличчя /
face має надзвичайно важливе значення серед усіх елементів мови
тіла. Жодна інша частина людського тіла не має такого
різноманітного багатства невербальних виразів, наприклад: bring
face to face with – зводити обличчя до обличчя; disappear / vanish
off the face of the earth – зникнути з лиця землі; laugh in somebody’s
face – розсміятися комусь в лице; look somebody in the face –
поглянути комусь в обличчя; lose face – осоромитися [6, c. 123–
124]. Таким чином, компонент-соматизм «face» є досить
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продуктивним в англійській мові, що підтверджується кількістю
прикладів, які склали 7 % від усієї вибірки.
Фразеологічні одиниці із компонентом «ніс». Компонентсоматизм ніс /nose найчастіше використовується у фразеологічних
одиницях для позначення зацікавлення, вираження почуттів,
емоцій та ставлення, наприклад: nose to tail – впритул; by a nose –
ледве-ледве; cut off one’s nose to spite one’s face – чинити собі
шкоду через гнів; follow one’s nose – керуватися інстинктом; get up
somebody’s nose – надокучати комусь; have one’s nose in – засунути
носа куди не слід; keep one’s nose clean – не встрявати в сумнівні
операції; lead somebody by a nose – водити когось за ніс; pay
through the nose – переплачувати; turn someone’s nose up – задирати
носа [6, c. 273–274]. Таким чином, компонент-соматизм «nose» є
досить продуктивним в англійській мові, що підтверджується
кількістю прикладів, які склали 6 % від усієї вибірки.
Фразеологічні одиниці із компонентом «палець». Компонент
палець / finger використовується в таких значеннях, як фізичний
стан людини, положення її тіла, рух, переміщення і характер руху,
спосіб дій, а також зі значенням предмета, наприклад: give somebody
the finger – насваритися; have your finger on the pulse – тримати руку
на пульсі; have a finger in every die – всюди пхати носа; lay a finger
on – осягнути, зрозуміти; point the finger at – показувати пальцем на;
slip through your fingers – проґавити шанс [6, c. 135–137]. Таким
чином, компонент-соматизм «finger» є досить продуктивним в
англійській мові, що підтверджується кількістю прикладів, які
склали 4 % від усієї вибірки.
Фразеологічні одиниці із компонентом «вухо». В англійській
мові лексичній одиниці «вухо» відповідає слово «ear». На основі
соматизму «вухо» в англійській мові утворено низку
фразеологізмів, які найчастіше стосуються різних аспектів
слухового сприйняття людини, її поведінки, емоційного стану,
наприклад: play it by ear – чинити залежно від обставин; bend
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somebody’s ear – набридати комусь балаканиною; keep an / your ear
to the ground – уважно слідкувати за всім, що відбувається; lend an
ear – прислухатися; ears must be burning – вуха горять; about /
around somebody’s ears – зазнати краху; be all ears – бути дуже
уважним; can’t believe your ears – не вірити власним вухам; have
nothing between the ears – не мати нічого в голові; pin back your
ears – нагострити вуха [6, c. 110–111]. Згідно з нашим
дослідженням, на компонент-соматизм «вухо» в англійській мові
припадає 4 % від усієї вибірки.
Таким чином, нами були досліджені найбільш продуктивні
компоненти-соматизми фразеологічних одиниць в англійській
мові, таких як рука (hand), голова (head), очі (eyes), серце (heart),
обличчя (face), ніс (nose), палець (finger), вухо (ear). Однак існує
група менш вживаних компонентів-соматизмів, таких як back
(спина), belly (живіт), elbow (лікоть), foot (стопа), hair (волосся),
heel (п’ята), leg (нога), lip (губа), mouth (рот), nail (ніготь), neck
(шия), throat (горло), tongue (язик), tooth / teeth (зуби), наприклад:
be glad happy pleased to see the back of – з радістю позбутися
когось; behind somebody’s back – за спиною; a belly laugh – гучний
сміх; elbow room – простора кімната; not turn a hair – і оком не
моргнути; come to heel – покоритися; curl your lip – усміхатися; put
your foot in your mouth – бовкнути зайвого; shake a leg – поспішити;
give / play lip service to – лише на словах; keep your mouth shut –
тримати рот на замку; hit the nail on the head – робити лише те, що
«лікар прописав»; be up to your neck in something – поринути у
щось з головою; show your teeth – показати зуби, атакувати; with
your tongue in your cheek – як жарт, несерйозно [6].
Таким чином, у ході проведеного нами дослідження було
виявлено, що найчастіше вживаються фразеологічні одиниці із
компонентом-соматизмом hand (64 приклади, 15 % всієї вибірки).
Далі за частотністю йдуть eye (43, 10%), heart (37,9% ), face (30,
7 %), nose (25,6 %), finger (19,5 %), ear (18,4% ), hair (16,4 %).
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Решта компонентів-соматизмів є менш вживаною, їхній відсоток
від обсягу всієї вибірки не перевищує 3 %.
Отже, соматична лексика є цілісною системою. У багатьох
систематизація соматизмів і розподілах їх на групи та розряди
важливу роль відіграє типологія органів людського тіла, залежно
від якої класифікуються й лексеми що їх позначають. Тому
найбільш активними в утворенні фразеологізмів є лексемисоматизми, що викликають образні асоціації, – з інтелектом,
фізичною працею, життям, відчуттями, а також асоціації, пов’язані
із сприйняттям світу, його пізнанням і зміною.
Перспективами подальших розвідок у цьому напрямку є
дослідження
функціонально-стилістичних
особливостей
фразеологічних одиниць із компонентами-соматизмами.
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Орловская О. В., Комочкова О. О. Лексико-семантические
группы и разряды фразеологических единиц с компонентамисоматизмами в современном английском языке.
Аннотация
В статье исследованы лексико-семантические группы и разряды
фразеологических единиц с компонентами-соматизмами в современном
английском языке. В результате исследования определены основные
лексико-семантические группы с соматизмами, охарактеризованы
основные разряды фразеологических единиц с компонентамисоматизмами
и
проанализирована
частота
употребления
фразеологических единиц с разными компонентами-соматизмами.
Ключевые
слова:
фразеологические
единицы,
разряды
фразеологических
единиц,
компоненты-соматизмы,
лексикосемантические группы.

Orlovska O. V., Komochkova O. O. Lexical and Semantic Groups
and Classes of Somatic Phraseological Units in Modern English.
Summary
The article deals with lexical and semantic groups and classes of somatic
phraseological units in modern English. The objectives of the study are the
following: to determine and characterize the main lexical and semantic groups
and classes of somatic pharesological units and to analyze frequency of their
using in modern English. It has been found that somatic phraseological units
occupy a leading place in the phraseological linguistic fund. In many
classifications of somatisms and their distribution into groups, an important
role is played by classification of organs of the human body, depending on
which lexical units are also classified. Based on semantic features, there are
ten lexical and semantic groups of somatisms, namely, character, physical
condition, feeling-state, feeling-attitude, qualitative characteristics of an
individual, mental activity, portrait, actions and acts of an individual, social
status, a degree of remoteness from an object. Thus, in the course of the study,
it has been proved that the most common are somatic phraseological units
with such components as «hand» (64 examples, 15% of the entire sample),
«eye» (43, 10%) and «heart» (37, 9%). Less common are somatic
phraseological units with the following components: «face» (30, 7%), «nose»
(25,6%), «finger» (19,5%), «ear» (18, 4% ), «hair» (16, 4%). The percentage
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of remaining somatisms does not exceed 3% of the total sample size. Prospects
for further researches are seen in studying functional and stylistic features of
somatic phraseological units.
Key words: phraseological units, classes of phraseological units,
somatisms, lexical and semantic groups.
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ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА СТУДЕНТІВ-ПОЛОНІСТІВ
В АСПЕКТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ
У статті проаналізовано один з елементів діяльності студентівполоністів під час здобуття філологічної освіти у закладі вищої освіти –
участь у реалізації міжнародних українсько-польських проектів;
визначено види навчальної, методичної, наукової діяльності у процесі
реалізації міжнародних проектів як складників здобуття професійних
філологічних знань, умінь та навичок.
Ключові слова: Болонський процес, європейська освіта, заклад
вищої освіти, міжнародні проекти, українсько-польська співпраця,
філолог-полоніст, філологічна освіта.

Освіта є загальнонаціональною, стратегічно важливою
засадою розвитку суспільства. Наука і вища освіта є чинниками
соціальної стабільності, економічного добробуту країни, її
конкурентоздатності та національної безпеки. Глобальними
тенденціями розвитку світового освітнього простору стали
прагнення до демократичної системи освіти для всього населення;
збільшення ринку освітніх послуг; розширення мережі вищої
освіти та зміна соціального складу студентів; удосконалення
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освітніх програм; підвищений інтерес до обдарованого студента,
до особливостей розкриття його здібностей та потенціалу.
Створення єдиного європейського освітнього простору під
загальною назвою «Болонський процес» також є проявом
глобалізації. Кожна країна, учасниця Зони європейської вищої
освіти, реалізовує Болонські реформи, враховуючи національну
специфіку та залишаючись при цьому рівноправним партнером у
контексті загальноєвропейських перетворень. Визначальним
пріоритетним напрямом створення єдиного європейського
освітнього простору є розвиток полікультурної освіти, що
зафіксовано в документах країн Європейського Союзу. Вибір
Україною європейського шляху розвитку спонукав її стати
учасницею Болонського процесу 2005 р., і Верховна Рада України
ратифікувала цю угоду, у контексті якої виникла необхідність не
лише реформування вищої освіти в цілому, але й модернізації
конкретних спеціальностей, зокрема філологічних. В Україні
підготовка філологів здійснюється як у класичних, так і в
педагогічних університетах.
Філологія – сукупність (єдність) гуманітарних наук:
мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології,
джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають
духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і
стилістичний аналіз літературних та інших пам’яток. Головним
предметом її досліджень є текст, а метою – його коментар та
інтерпретація. Зараз філолог як фахівець, котрий може професійно
створювати, інтерпретувати та поширювати різноманітні типи
текстів, набуває особливої суспільної важливості.
Мета статті – розглянути роль реалізації міжнародних
проектів як одного з елементів розвитку філологічної освіти;
навести приклади здобуття елементів філологічної освіти
студентами-полоністами через участь у міжнародних проектах;

165

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14

запропонувати види роботи студентів-філологів під час навчальної
діяльності через міжнародне співробітництво.
Стан сучасної філологічної освіти відображено у багатьох
працях вітчизняних філологів, лінгводидактів: мовна підготовка
студентів (Л. Мацько, Н. Непийвода, М. Степаненко, О. Семеног,
Т. Донченко); мовленнєві вміння у майбутніх учителів
нефілологічних спеціальностей (В. Пасинок); мовнокомунікативна
компетенція студентів-філологів (Т. Симоненко); риторична
компетенція студентів-філологів (Н. Голуб) та ін.
Висловлене ними коротко можна викласти в таких
положеннях, що відповідають темі нашого дослідження: 1) вища
освіта має адекватно реагувати на зміни у суспільстві, зокрема на
глобалізаційні процеси; 2) сучасна філологічна освіта повинна
реалізовувати соціальне замовлення не лише її головним
«продуктом» – учитель-словесник чи філолог-дослідник, а
враховувати затребувані на ринку праці запити на філологічні
спеціальності; 3) потрібно враховувати, що абітурієнтів
приваблюють лінгвістичні спеціальності не лише для отримання
педагогічної освіти, а й суто філологічної задля реалізації себе як
професіонала через зв’язки з громадськістю, рекламу, видавничу
справу, перекладацьку діяльність тощо.
У Хмельницькому національному університеті на кафедрі
слов’янської філології здійснюється набір студентів за
спеціальностями «Філологія. Слов’янські мови та літератури
(переклад включно)» та «Середня освіта (Польська мова та
література)» із додатковою спеціалізацією «Середня освіта
(Українська мова та література)». Щодо першої спеціальності, то
студенти-випускники після бакалаврату отримують кваліфікацію
перекладача з польської мови з додатковою кваліфікацією –
вчитель польської мови; після закінчення магістратури – магістр
філології, перекладач з польської мови, викладач польської мови у
ЗВО. Щодо другої спеціальності, то студенти-випускники
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отримують кваліфікацію вчителя польської мови та літератури та
вчителя української мови та літератури.
Очевидно, що філологічна освіта магістерського рівня має
конкретизувати професійну підготовку, отриману на бакалавраті,
за допомогою додаткових різноманітних спеціалізацій та
орієнтацій. Однак філологічна освіта магістерського рівня має
бути доступною і для тих, хто отримав диплом бакалавра з інших
спеціальностей. Насамперед має бути забезпечена гнучкість зміни
філологічних спеціальностей. Так, бакалаврам-філологам з мови і
літератури можна запропонувати отримання освіти за
магістерською програмою з редагування або ж тим, котрі здобули
освіту бакалаврського рівня з перекладу, можна пропонувати
продовжувати освіту магістерську за спеціальністю «Середня
освіта». Звісно ж, такі особи, що змінюють спеціальність, мають
підтвердити свою готовність до навчання, або ж їм можуть бути
запропоновані додаткові корекційні курси. Тобто підготовка
магістрів має бути з відпрацьованими механізмами різної
орієнтації освітніх програм, профілізацією спеціальностей та
вибором навчальних дисциплін.
У період формування усталених відносин між країнами
Європи та розширення політики співробітництва щодо України
набуває важливого значення виховання покоління молоді, яке буде
мобільним до ринку праці, здатним робити особистий
світоглядний вибір, матиме необхідні знання, навички та
компетентності для інтеграції в європейське світове суспільство.
Одним із завдань інтеграції України до Євросоюзу в галузі освіти є
розбудова взаємовигідної співпраці з державами-членами ЄС для
створення в Україні життєздатної системи безперервного навчання
й виховання, досягнення освітніх рівнів, забезпечення
можливостей
постійного
духовного
самовдосконалення
особистості, формування інтелектуального та культурного
потенціалу як найвищої цінності нації [4, с. 8]. Важливим
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фактором вирішення цих проблем є міжнародна діяльність
закладів вищої освіти. Тому й українсько-польські зв’язки стали
одним із важливих напрямів розвитку міжнародної співпраці у
сфері філологічної освіти кафедри слов’янської філології ХНУ.
Питаннями дослідження розвитку українсько-польських
зв’язків займалися О. Бабак [1], О. Калакура [5], а серед польських
дослідників освітню діяльність аналізувала, зокрема, Я. Конєва [6].
Однак особливості розвитку філологічної освіти у межах реалізації
міжнародних українсько-польських проектів висвітлено ще
недостатньо.
Так, 2012 року у Хмельницькому національному університеті
відбулася реалізація першого міжнародного українсько-польського
проекту «Полонійний навчальний мультицентр», фінансованого
Міністерством закордонних справ Польщі, спільно з товариством
«Інтеграція Європа-Схід» (Польща) (президент Товариства
Кшиштоф Каліта). У межах цього проекту здійснювалася
підготовка інтерактивного комп’ютеризованого навчального
середовища, яке містить навчальні, культурно-історичні матеріали,
художні тексти, документальні і художні фільми – для самостійної
роботи студентів-філологів з метою розширення кругозору щодо
вивчення польської мови, історії, культури. Учасники проекту
(студенти-філологи) мали змогу відвідати Польщу з метою
апробації підготовлених матеріалів під час знайомства з роботою
навчальних закладів. Підготовка студентів спеціальності
«Філологія. Переклад (польська, російська мови)» передбачала
їхню участь у методичних семінарах, які проводилися
викладачами-полоністами із Польщі як у Хмельницькому
національному університеті, так і у навчальних закладах Польщі.
Студенти мали можливість навчатися у літніх мовних таборах у
Жешуві. Продовженням реалізації проекту стало навчання
майбутніх учителів польської мови, кращих магістрантів
спеціальності «Філологія. Українська мова та література» із
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додатковою
спеціалізацією
«Польська
мова»
Міщук І.,
Терлецької М., Шатковської О. на курсах підвищення кваліфікації
для вчителів польської мови та літератури, які проводилися на базі
Вінницького обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти. Навчання реалізовувалося через: відвідування лекцій з
культури польської мови та методики викладання; практичних
занять, на яких розглядалися Інтернет-можливості у навчанні
польської мови; спостереження уроків польської мови із
використанням інтерактивних методів навчання; написання
випускної роботи. Після завершення навчання на курсах, які були
дофінансовані МЗС Польщі, студенти отримали свідоцтва про
підвищення кваліфікації за категорією «учитель польської мови»,
які дають право викладання польської мови протягом 5 років.
2014 року кафедра отримала грант на реалізацію проекту
«Розвиток польської мови в Україні через підтримку кафедри
слов’янської філології у Хмельницькому національному університеті».
Грант наданий МЗС Польщі у контексті реалізації програми
«Співпраця в галузі громадської дипломатії в 2014 році». У ході
реалізації проекту було проведено безкоштовні курси з вивчення
польської мови і знання сучасної Польщі для кандидатів на вивчення
польської філології у ХНУ. Також були проведені методичні семінари
з методики викладання польської мови у ХНУ та у м. Кельце (Польща)
польськими колегами-викладачами та практичні заняття, майстеркласи, лекції у школах м. Кельце для викладачів кафедри слов’янської
філології ХНУ. Підведенням підсумків проекту стала Міжнародна
науково-практична конференція «Польська мова в українській освіті –
перспективи в аспекті європейської інтеграції», участь в якій взяли
науковці-лінгвісти, практики-лінгводидакти, студенти-філологи з
українських та польських вищих та загальноосвітніх навчальних
закладів. Учасники конференції мали можливість відвідати майстеркласи з польської мови у Технологічному багатопрофільному ліцеї
м. Хмельницького, де вивчається польська мова, а також взяти участь у
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секційних засіданнях, де обговорювалися проблеми сучасної
філологічної науки. За матеріалами наукових досліджень видано
збірник наукових праць. Для студентів-філологів – це неоціненний
досвід і презентації себе як майбутнього філолога-полоніста,
удосконалення навичок наукової філологічної діяльності (доповіді та
публікація наукових розвідок), набуття методичних навичок (участь у
майстер-класах) тощо.
2015 року кафедра отримала грант для реалізації міжнародного
проекту «Польща та Україна – шлях до європейської єдності», який
фінансувався МЗС Польщі і виконувався у рамках програми
«Співпраця у галузі громадської дипломатії у 2015 році». Умовами
проекту передбачалися: зарубіжна практика з вивчення польської
мови студентами-полоністами ХНУ у м. Кельце (Польща), літні
курси з вивчення польської мови в Україні (Хмельницький, Вінниця),
виїзні уроки польської мови в українських загальноосвітніх
навчальних закладах України з вивченням польської мови як
іноземної (Вінниця, Житомир, Хмельницький), презентації польської
культури, традицій і мови з використанням новітніх освітніх
технологій. Студенти-полоністи ХНУ перебували у м. Кельце на
мовній перекладацькій практиці з метою набуття мовнокомунікативних практичних умінь і навичок у процесі здобуття
освіти філолога-перекладача у вищому навчальному закладі:
відвідування лекцій, практичних занять, проведення наукових
досліджень з польської філології, спілкування з носіями мови,
знайомство з історико-культурним надбанням Польщі. Також були
проведені курси з вивчення польської мови у ХНУ для всіх бажаючих
майбутніх абітурієнтів-полоністів. Студенти-філологи старших
курсів були відправлені у філологічну експедицію «Зустрінь Польщу
в …» трьома областями України (Вінницькою, Житомирською,
Хмельницькою) під керівництвом президента Товариства «Інтеграція
Європа-Схід» Кшиштофа Каліти з метою залучення охочих до
вивчення польської мови, презентації філологічних новинок,
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проведення уроків польської мови як іноземної за допомогою
сучасних новітніх технологій, збору фольклорного, діалектологічного
матеріалу, який пізніше був опрацьований студентами у наукових
дослідженнях (курсових роботах, наукових статтях) і представлений
під час проведення підсумкової конференції «Мовні компетенції як
основа професійного і соціального успіху в Європі», яка відбулася за
результатами міжнародного українсько-польського проекту.
2017 року кафедра слов’янської філології Хмельницького
національного університету у співпраці з Товариством «Інтеграція
Європа-Схід» (Польща) отримала грант на реалізацію міжнародного
проекту «Нові кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри
слов’янської філології Хмельницького національного університету».
Проект фінансувався в рамках конкурсу Фундації сприяння полякам
на Сході та співфінансувався в рамках допомоги Сенату Республіки
Польща полякам за кордоном. Метою проекту став розвиток
польської філології в Україні через підтримку кафедри слов’янської
філології Хмельницького національного університету. Проект
призначений для підвищення компетенції викладачів кафедри через
організацію курсів з методики навчання польської мови та практикистажування для студентів-полоністів ХНУ у Польщі, набуття мовних
навичок початківцями у вивченні польської мови. Відповідно до
виконання умов проекту для студентів-полоністів першого року
навчання були проведені безкоштовні трьохмісячні курси з вивчення
польської мови у ХНУ. Студенти-філологи старших курсів
перебували тиждень на мовній практиці у м. Кельце (Польща):
лекційні заняття з польської філології, вивчення історії та культури
Польщі у Діалозі культур та Музеї польського та громадянського
патріотизму, освітньо-наукові діалоги та майстер-класи з польською
молоддю у загальноосвітньому ліцеї ім. Юліюша Словацького. В
умовах виконання міжнародного проекту група викладачів
Хмельницького національного університету взяла участь у
підвищенні кваліфікації на методично-дидактичних курсах в
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Інституті польської філології Педагогічного університету ім. Комісії
народної освіти у Кракові (Польща) протягом 10 днів. За період
навчання усі мали змогу ознайомитися зі структурою навчального
закладу, організацією навчально-виховного процесу, отримати
методичну допомогу у викладанні спеціальних дисциплін,
поспілкуватися і провести дискусії з використання інноваційних
методик викладання у вищому навчальному закладі, набути
зарубіжного досвіду європейського університету.
2018 року кафедра слов’янської філології у співпраці з
Товариством «Інтеграція Європа-Схід» (Польща) отримала грант на
реалізацію двох міжнародних українсько-польських проектів: «Чарівна
стежка пригод з польською мовою у Свентокшицьких горах» та
«Підтримка кафедри слов’янської філології ХНУ», фінансованих
Фундацією «Допомога полякам на Сході» та співфінансованих
Сенатом Республіки Польща в рамках допомоги полякам за кордоном.
Метою реалізації проектів є філологічні студії студентів-полоністів у
Польщі (збір матеріалу для наукових досліджень з філології).
За результатами означених вище міжнародних проектів
здійснюється філологічна підготовка студентів та викладачів і через
поповнення навчально-матеріальної бази кафедри навчальною,
методичною, науковою літературою (словниками, перекладацькою,
художньою, спеціальною, публіцистичною тощо); сучасною
технікою для навчання (ноутбуками, проекторами, інтерактивною
дошкою,
копіювальною
технікою
тощо);
навчальними
мультимедійними матеріалами (фільмо-, аудіотеками тощо);
обладнанням Українсько-польського центру європейської інтеграції,
який є лабораторією навчання польської мови у ХНУ.
Таким чином, можемо із впевненістю констатувати, що одним
із аспектів розвитку сучасної філологічної освіти в Україні є
участь у міжнародних проектах та реалізація їхніх завдань.
Основними
видами
навчально-методичної
та
науководослідницької робіт у реалізації міжнародних проектів є мовні
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літні табори у країні, мова якої вивчається; організація курсів з
вивчення польської (у нашому випадку) мови для студентівфілологів, які лише починають вивчати мову; використання
комп’ютеризованого та Інтернет-навчання (мультимедійні засоби
та дистанційне навчання); спостереження занять з польської мови
та проведення власних уроків та майстер-класів; здійснення
філологічних
експедицій
з
дослідження
фольклорного,
діалектологічного матеріалів; участь у мовних перекладацьких
практиках під час стажування за кордоном; участь у методичних
курсах та курсах підвищення кваліфікації; здійснення
дослідницької філологічної діяльності (написання наукових статей
та їх опублікування у збірниках наукових праць, доповіді на
конференціях, обговорення на секційних засіданнях семінарів,
конференцій, висвітлення опрацьованих матеріалів у результатах
написання курсових робіт та магістерської роботи як підсумкової
кваліфікаційної роботи) тощо. Означені види роботи сприяють
кращому розумінню тонкощів філології, мови викладання,
комунікативної поведінки в академічному середовищі. Звісно,
такий вид діяльності (участь у реалізації міжнародних освітньонаукових проектів) є допоміжним в освоєнні основ філології,
однак багатозначущим, оскільки торкається різнобічних моментів
вивчення філології та стимулює до пізнання глибших її аспектів.
Як бачимо, ХНУ приділяє значну увагу розвитку українськопольських взаємин у рамках реалізації міжнародних проектів на
кафедрі слов’янської філології як важливого компонента
філологічної освіти на спеціальності «Філологія. Слов’янські мови
та літератури (переклад включно): перша – польська»,
налагодження співпраці із провідними науковими школами, що
сприяє підвищенню наукового потенціалу студентів-філологів,
удосконаленню їхньої кваліфікації відповідно до європейських
стандартів. У цій діяльності максимально враховуються національні
особливості, пріоритети сучасної української освіти і задля
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реалізації завдання українсько-польського співробітництва –
інтегрування у світове та європейське освітнє співтовариство
шляхом розширення академічної мобільності, участі у міжнародних
проектах, світових наукових (зокрема філологічних) дослідженнях.
До подальших наукових розвідок належить обґрунтування
доцільності інших видів філологічної діяльності у закладах вищої
освіти у межах міжнародного співробітництва.
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Подлевская Н. В. Филологическое образование студентовполонистов в аспекте реализации международных проектов.
Аннотация
В статье проанализирован один из элементов деятельности
студентов-полонистов во время получения филологического образования
в учреждении высшего образования – участие в реализации
международных украинско-польских проектов; определены виды
учебной, методической, научной деятельности в процессе реализации
международных
проектов
как
составляющих
получения
профессиональных филологических знаний, умений и навыков.
Ключевые слова: Болонский процесс, европейское образование,
учреждение высшего образования, международные проекты, украинскопольское сотрудничество, филолог-полонист, филологическое образование.
Podlevska N. V. Philological education of students-polonists in the
aspect of international projects.
Summary
Education is a national, strategically important basis for the
development of society. The choice of Ukraine's European path of development
leads to the necessity of modernization
specific disciplines, including
Philology.
The purpose of the article is to examine the role of international
projects as a part of the development of philological education; to give
examples of elements of philological education students-polonists through
participation in international projects; to offer work of students of philology
during educational activities through international cooperation.
For example, the implementation of the tasks of four international
Ukrainian-Polish projects by the Department of Slavic Philology of
175

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14
Khmelnytskyi National University shows the results of additional knowledge,
skills and abilities of philological education by students-polonists as future
professional. It is manifested in a variety of activities (language summer
camps, translation practices, philological expeditions, master classes,
advanced training, the creation of own scientific research, etc.).
Such work contributes to increasing the scientific potential students of
philology, improving their qualifications in accordance with European
standards. This activity takes into account national features, priorities of
modern Ukrainian education as much as possible. The task of UkrainianPolish cooperation - integration into the world and European educational
community by expanding academic mobility, participation in international
projects, world scientific (including philological) research.
Key words: Bologna process, European education, institution of higher
education, international projects, Ukrainian-Polish cooperation, philologistpolonist, philological education.
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СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ С. ЯБЛОНСЬКОЇ У
ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ ДОБИ
У статті досліджується специфіка художньої прози С. Яблонської,
зокрема її мандрівної прози. Акцентується увага на новаторських
тенденціях, які можемо спостерігати у наративній структурі
письменниці. Значне місце у творчій спадщині С. Яблонської посідає
жіноча тема, яка представлена різнобічно.
Ключові слова: жіноча література, мандрівна проза, психологізм.
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У різнобарвну китицю жіночих постатей, які працювали на ниві
літературної творчості у міжвоєнний період, органічно входить і Софія
Яблонська – журналістка, письменниця, фотограф, мандрівниця. Софія
Яблонська-Уден – автор книжок «Чар Марока», «З країни рижу та
опію», «Далекі обрії», посмертних видань оповідань і нарисів «Дві ваги
– дві міри» (1972) та «Книга про батька» (1977). Твори письменниці у
перекладі Марти Калитовської вийшли і французькою мовою: «Le
charme du Marok» (1973), «Au pays du riz et de l’opium» (1986), «Les
Horizons lointains» (1972), «L’Anne’e ensorcelee» (1972) та «Mon enfanse
en Ukraine» (1981). Свої репортажі з подорожей Софія Яблонська
друкувала в часописах «Діло», «Жіноча доля», «Ми і Світ»,
«Назустріч», «Нова Хата» та «Нові Шляхи».
Талант письменниці високо оцінювали західноукраїнські
критики 30-х років ХХ ст. Михайло Рудницький, Дарія Віконська,
Григорій Лужницький, Антін Скільський, О. Дніпровський та ін.
Прикметно, що творчість письменниці ставало предметом уваги й
зарубіжних критиків, зокрема репортер тижневика «Бюлєтин
польсько-український», публікованого поляками польською мовою,
вважав потрібним відзначити талант Софії Яблонської:
Кілька десятиліть її творчість була поза увагою дослідників.
Лише у 90-х рр. ХХ ст. у вітчизняному літературознавстві
з’являються наукові розвідки Ф. Погребенника, у яких він
повертає забуте ім’я для широкого читацького загалу. Згодом, уже
в третьому тисячолітті, деякі аспекти творчого реноме
С. Яблонської розглядає Я. Поліщук.
Літературний дебют письменниці припадає на 30-ті рр. ХХ ст.,
коли на сторінках галицької періодики з’являються її дописи та
репортажі. На прохання тогочасних часописів С. Яблонська починає
писати нариси, які регулярно публікує протягом 1930-х років в
«Жіночій долі» (Коломия), «Новій хаті» та «Нових шляхах».
Друкували їх у супроводі якісних фотографій авторки. Це було
задумано дуже вдало: захоплюючі розповіді мандрівниці поєднані з
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майстерно виконаними влучними ілюстраціями до них. Такий
мистецький прийом сприяє візуалізації образів.
1932 року коштами книгарні Наукового товариства ім.
Т. Шевченка у Львові вийшла друком книжка художньодокументальних есе-репортажів Софії Яблонської «Чар Марокко»,
що стала літературною сенсацією на західноукраїнських землях.
Письменник Михайло Рудницький, який був першим читачем
рукопису і сприяв його виходові в світ, писав у львівській газеті
«Діло»: «Барвистий стиль, жива обсервація, життєрадісна усмішка.
Головно стиль, він, і тільки він, є виявом таланту».
У «Жіночій долі» оприлюднила свої враження від знайомства з
дебютними публікаціями «Чару Марокко» письменниця Дарія
Віконська (І. Федорович-Малицька). Вона відзначила неабиякий
мистецький хист молодої письменниці: «Це її перший твір. Проте
оця перша книжка зраджує справжній, уже зрілий талант вродженої
артистки-письменниці, людини, для якої словесний вираз є
органічною конечністю і тому сугестивний, чаруючий». Прикметно,
що свої критичні зауваги висловили й митці з-за кордону. З Франції
написав у польський «Expres» директор Товариства Опторг-ЮнанФу Жан Арден. «Це враження з подорожі, написані модерним
стилем: нервові, ляпідарні, мигунцеві знімки людини, що вміє
подорожувати і глядіти». Й у подальші роки творчість
С. Яблонської залишається об’єктом наукових досліджень. У червні
1939 року в часописі «Нова зоря» надрукована критична стаття
Антона Скільського «Про українську екзотичну літературу» і з
підзаголовком «Як на її тлі виглядає творчість Софії Яблонської?».
Тут автор аналізує подорожню творчість письменниці і стверджує:
«В нашій убогій ще екзотичній літературі післявоєнної доби –
постать Яблонської се небуденна поява».
Після другої світової війни письменниця продовжує
працювати в Парижі. Вона розширює сферу спостережень,
звертається до жанру новели, автобіографічної повісті. 1972 року,
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вже після смерті Софії Яблонської, заходами її молодшої подруги,
поетеси М. Калитовської, вийшла збірка новел письменниці «Дві
ваги – дві мрії». Ці новели, писані в різний час, охоплюють різні
географічні широти – Україну, Францію, Китай.
За словами літературного критика Юрія Стефаника (сина
Василя Стефаника), вони свідчать про вміння авторки
«схоплювати дійсність на гарячому, показувати її реалістичними
картинами, деколи з натуралістичними нальотами. Проте їх
найважливішою ознакою є глибоке проникнення в душу героїв».
Творча спадщина С. Яблонської є цікавим та оригінальним
явищем в українській літературі міжвоєнного періоду, свідченням
чого є висока оцінка її літературної діяльності сучасниками.
Письменниця у своїй творчості реалізує призабутий в
українській літературі жанр «подорожньої» новели. Збірка «Чар
Марока» складається з тридцяти нарисів, що захоплюють читача
барвистістю художнього письма авторки. Нариси невеликі за
обсягом і не обтяжені складністю композиції.
«Мова і стиль бездоганні. «Чар Марока» є справжній
літературний твір у розумінні європейському, а не тільки
провінціально-галицькім», – відгукувалася наступного року після
появи книжки Дарія Віконська. Письменниця вражає розмаїтістю
художніх засобів, що якнайкраще допомагають описати арабський
колорит, стиль та умови життя.
Софія Яблонська пропускає приготування, зосереджуючись на
самій подорожі; її уважний погляд звернений не лише на передачу
окремих деталей, змалювання екзотичного пейзажу чи історичних
подробиць. Письменниця фокусує увагу на емоційне споглядання,
її цікавить широкий спектр почуттів та вражень, які виникають у
людей, що розглядають чужинку. «Юрба більшає, росте й заливає
широку вулицю. Надивившись досхочу на авто, вони починають
оглядати інше чудовище – мене.
Чути тривожні питання юрби. «Що це за люди?» – «Звідки?».
179

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14

Я чую сотню очей на моєму обличчі, що перезирають мене
наскрізь, і знову: «Хто це?»
Якийсь араб, що, певно, вже бачив щось подібного, відказує
на цікаві запити.
– Це їхня жінка. – Жінка? – А-а-а-а!
Зітхання якоїсь полекші переходить з уст до уст.
– Звідкіля?
– З-за моря, – відказує цей же сам араб.
– А-а-а-а!
– З-за моря, – переходить відгомоном по юрбі.
Араби підсуваються щораз то ближче, а їхні вигуки, мов голос
круків, шарпають нерви» [7, с. 213].
«Чар Марока» побудований на контрастах, на яскравих акцентах
– коли виразніших, коли легких, ненав’язливих, ледь уловних. Так
творяться полюси, а між ними – напруга діалогічності: шкіц «У
каварні» versus «Чай у каїда», кава проти чаю, штучність проти
невимушености, «цивілізація» проти «природности». В критику
«цивілізаційного проекту» вбудовано ґендерний конфлікт, в якому
контрагентами є європеєць (француз Манріє) і європейка
(оповідачка). Якщо дійовими особами в – європейській – каварні
виведені молоді араб і арабка, то в шкіці чаювання ситуація
обернено-дзеркально протилежна: європеєць і європейка в арабській
оселі. Місцями міняються і території, і суб’єкти.
Отже, «Чар Марока» – унікальна книга мандрівних нарисів
Софії Яблонської. В її творчості органічно поєднуються
європейські і світові літературні мотиви, що в сукупності з
тенденціями українського літературного процесу становить основу
творчого й самобутнього реноме мисткині. За змістом і стилем ці
книги й сьогодні сприймаються актуально та спроможні викликати
жвавий інтерес читача.
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Приймак И. В. Специфика художественной прозы С. Яблонской
в литературном процессе эпохи.
Аннотация
В статье исследуется специфика художественной прозы
С. Яблонской, в частности ее странствующей прозы. Акцентируется
внимание на новаторских тенденциях, которые можем наблюдать в
нарративной структуре писательницы. Значительное место в
творческом наследии С. Яблонской занимает женская тема, которая
представлена разносторонне.
Ключевые слова: женская литература, странствующая проза,
психологизм.
Priymak І. V. Specificity of S. Yablonskaya's artistic prose in the
literary process of the epoch.

Summary
Works by Sophia Yablopnska-Uden, author of «Char Maroka», «From the
Land of Red and Opium», «The Far Horizon», played a key role in the literary
process during interwar period. She published her travel reportages in periodicals
like «Діло» (The Case), «Жіноча доля» (Fate of a Woman), «Ми і Світ» (We and
the World), «Назустріч» (Towards), «Нова Хата» (New House) and «Нові
Шляхи» (New Ways). Literary debut of the writer dates back to 1930s when her
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reportages first appeared on the pages of Galicia periodicals. Sh. Yablonska
represents her literary works in the form of a travel prose, which was a new
concept for Ukrainian literature of those times. The works by this writer draw
attention of native and foreign critics. Mykhailo Rudnytskyi, Dariya Vikonska,
Hrigoriy Luzhnytskyi, Antin Skilskyi, O. Dniprovskyi noted originality of the style
of Yablonska. During Soviet times, her works were prohibited since they did not fit
into «Procrustean bed» of social realism doctrine. Only after Ukraine has gained
independence, Ukrainian readers got a chance to read this original prose. During
last decade, a number of new researches appeared. These researches revealed new
aspects of Sh. Yablonska’s literary works. Namely, researches pay special
attention to profound psychology of depiction, attention to specific parts, trying to
render national coloring not only in terms of reproduction of external aspects of
being, but also in terms of using the most delicate features of a character’s soul.
Literary works by Sh. Yablonska are an interesting and original phenomenon in
Ukrainian literature of interwar period; the author implements in her works a
long-forgotten style in Ukrainian literature called «travel» novel. Her works were
published with quality photos. This was designed rather well – interesting stories
of the traveler combined with felicitous illustrations. This mastery method
promotes visualization of images. The works by Yablonska organically combine
European and world literary motives.
Key words: female literature periodicals psychology.
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ДИСФЕМІЗМИ ТА ЕВФЕМІЗМИ ЯК ЛЕКСИЧНІ
ЗАСОБИ АНГЛОМОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
У статті проаналізовано лексичні особливості англомовних
періодичних видань, лексичні засоби, характерні для періодики, зокрема
дисфемізми та евфемізми. З’ясовано, що дисфемізмами називають заміну
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емоційно і стилістично нейтрального слова більш грубим і зневажливим.
Дисфемізм протиставляється евфемізму – емоційно нейтральному слову
чи виразу, що вживають замість синонімічного, яке здається мовцю
непристойним, грубим і нетактовним. Охарактеризовано види та
джерела їх походжень, а також класифікацію. З’ясовано роль та
значення цих засобів в англомовній періодиці.
Ключові слова: англомовні періодичні видання, дисфемізми,
евфемізми, лексичні засоби.

Мова преси, безумовно, має певну специфіку, яка відрізняє її
від мови художньої чи наукової літератури, від розмовної мови. Це
є результатом тривалого відбору мовно-виражальних засобів, які
найбільш відповідають тому соціальному завданню, яке виконує
періодика як основний засіб масової інформації.
Бажання в найкоротші терміни повідомити про свіжі новини
не може не знайти відбиття і в характері комунікативних завдань, і
в мовному їх втіленні. Крім того, періодика, зазвичай, розрахована
на широке коло читачів і повинна привертати до себе увагу. На
читання неспеціалізованої масової газети читач не хоче гаяти
багато часу, тому газетна інформація організовується таким
чином, щоб передати її стисло, повідомити головне і здійснити на
читача певний емоційний вплив.
Проблему специфіки мови періодичних видань досліджували
Н. Багнал та Д. Реях. Особливості лексичного наповнення статей
вивчали Л. Гораш, В. Лопатюк, А. Полонський, І. Решетарова
(дисфемізми та евфемізми), Ю. Бєльчіков, В. Костомаров (вплив
розмовної мови на тексти газет), Р. Зорівчак та А. Константінова
(мовні реалії), Е. Дубенець та А. Янков (неологізми та
оказіоналізми). Водночас з’ясовано, що недостатньо дослідженими
у науковій літературі є явища евфемізмів та дисфемізмів, студії не
впорядковані. Тому виникає необхідність систематизації
дослідження лексичних особливостей дисфемізмів та евфемізмів
англомовних періодичних видань.
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Мета статті – проаналізувати евфемізми і дисфемізми як
лексичні засоби текстів англомовних періодичних видань,
визначити їхні види, джерела походження, класифікацію та
з’ясувати їхню роль у періодиці.
Мова газетних повідомлень як особливий стиль, який
історично склався в системі англійської літературної мови, володіє
низкою характерних рис, що змінюються від епохи до епохи, а
також великою кількістю особливостей, притаманних окремим
газетним жанрам, публікаціям, кореспондентам.
Різнорідність форм газетного стилю викликає суперечки
відносно того, чи функціонує він як такий. Але якою б
різнорідною
не
була
система
мовних
засобів,
що
використовуються у різних газетних жанрах, газетний стиль всетаки виділяється серед інших стилів мови низкою вагомих
загальних ознак. Газетне повідомлення, як правило, готується
швидко і читається швидко, тому і журналісту, і читачеві зручно
користуватися
повторюваною
лексикою, яка
поступово
перетворюється в газетні штампи і кліше [15, c. 12].
Таким чином, особливістю газетного стилю є наявність слів та
словосполучень, що повторюються. Однією з найбільш яскравих
особливостей газети є вживання інтернаціоналізмів, неологізмів,
абревіацій, фразових дієслів, дисфемізмів.
Дисфемія як процес ненормативного називання денотата з
метою його негативної оцінки відповідно до інтенції мовця існує з
давніх-давен, проте особливої популярності вона набула в
сучасному дискурсі. Дисфемізм (від гр. dus – «погано» і phem –
«говорити») визначають як заміну емоційно і стилістично
нейтрального слова більш грубим і зневажливим, наприклад: to be
holed up (про лідера терористів), the orange lot (прихильники
Віктора Ющенка), to murmur (що в контексті однієї статті означає
«нерішуче заявляти). Дисфемізм протиставляється евфемізму (від
грец. eu – «добре») – емоційно нейтральному слову чи виразу, що
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вживають замість синонімічного, яке здається мовцю
непристойним, грубим і нетактовним [1, c. 16].
Поява і вживання дисфемізмів безпосередньо пов’язані із
соціально-історичними чинниками і відображають їх. Наприклад,
вороже ставлення європейців до проникнення мусульманської
культури, зокрема через потенційне членство Туреччини в
Європейському Союзі, знайшло відображення у словосполученні
the encroachment of new cultures or religions (The Economist, 26
лютого 2006) [3, c. 34].
Евфемізм є наслідком лексичного табу (заборони), який
завдяки різного роду упередженням, марновірствам, релігійним
віруванням накладається на вживання назв певних предметів і
явищ навколишнього світу, внаслідок чого людина удається до
виразів
іносказань.
Характерно,
що
нові
позначення
«непристойних» предметів і явищ з часом втрачають характер
евфемізмів, починають сприйматися як пряма вказівка на
«непристойний» предмет і, у свою чергу, стають «непристойними»
[6, c. 153]. Оскільки евфемізми широко використовуються в
мовленні, то з часом вони втрачають свою функцію
«прикрашення» істинної суті висловлення і тому потребують
чергового евфемізму, який надасть нове значення для
завуалювання та прикриття висловлювання [ 5, с. 68].
Більшість евфемізмів вказує на:
1) вік. Багато евфемізмів у газетних статтях замінюють слово old,
яке вважається некоректним на mature, senior, advanced in years;
2) розумові і фізичні здібності, зовнішній вигляд. Будь-які відхилення
від встановленої норми виражаються за допомогою евфемізмів: blind –
unseeing, invalid – disabled, fat – overweight, mad – mentally sick;
3) расову і національну належність. У США і багатьох інших
європейських країнах зараз не прийнято називати деякі раси та
національності, тому ЗМІ замінюють їх: nigger – black
(male/female), Afro-American;
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4) соціальне і фінансове становище. В англійських ЗМІ слово
poor часто замінюється на the needy, penniless, low-income family;
5) професії. Деякі професії, які є не дуже популярними в
англомовних
друкованих
виданнях,
замінюються
на
словосполучення з більш престижним звучанням: garbage collector
– sanitation man, hairdresser – hairstylist;
6) терміни, особливо медичні. За медичними термінами часто
приховані прості поняття з не дуже позитивним значенням. Тому у
періодичній пресі замість них використовують евфемістичні
заміни: insane asylum – mental home, mental hospital, terminal Home
– hospice [2, c. 34].
Дисфемізми, подібно до евфемізмів, можуть бути як сталими
замінами
нейтральних значень,
так
і
оказіональними
індивідуально-авторськими новотворами. Наприклад, у мові преси
прихильників жорсткого курсу в політиці і використання
військової сили в конфліктах часто називають «яструбами»: The
timing of this threat looks particularly odd: even Soviet hawks used to
wait for six months after an American election to make big statements
of military strategy (The Economist, 6 листопада 2008) [7, с. 28].
Дисфемізми та евфемізми як оказіональні заміни одних слів
іншими мають відмінні функції. Евфемізми вживають з метою
викривлення чи маскування справжньої суті позначуваного,
водночас дисфемізми нічого не маскують, а експресивно, в
оригінальній формі виражають негативне ставлення автора до
позначуваного. Загальні евфемізми, описуючи ситуацію, подію чи
предмет, передають певне ставлення мовця до них («terrorist» і
«freedom fighter»). Наприклад, через пробки на дорогах автобуси
не висаджують, а «скидають» пасажирів серед дороги, і люди в
таких умовах принижені до статусу речей: With nowhere to stop,
coaches dumped their passengers in the middle of the road where they
had to negotiate giant potholes turned into ponds by rain falling from a
leaden, polluted sky (The Economist, 13 листопада 2008) [2, c. 51–52].
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Вважають, що евфемізми і дисфемізми недовговічні.
Евфемізми існують, доки вживають їхні «недопустимі
еквіваленти». Колишні евфемізми можуть з часом сприйматися як
«грубі», отож виникає необхідність застосування нового
евфемізму. Традиційним у лінгвістичній літературі, наприклад, є
синонімічний ряд Negro-colored-black-Afro-American, в якому
кожне наступне слово, виникаючи як евфемістичне позначення,
поступово знижувалось до статусу дисфеми і вимагало утворення
нового нейтрального еквівалента [3, с. 34].
У деяких випадках евфемізм можуть використовувати з
іронією, тож він набуває ознак дисфемізму: He (Саркозі) is setting
up a strategic national investment fund» to take stakes in French
companies so as to protect them from foreign predators («іноземні
хижаки)» (The Economist, 13 листопада 2008).
Серед джерел традиційних евфемістичних виразів вирізняють
фонологічні (заміна частини слова, усічення, абревіація) і лексикосемантичні (через метафору, метонімію, гіперболу, применшення).
Дисфемізми можуть бути результатом тих самих процесів.
Найпоширенішими лексико-семантичними способами утворення
дисфемізмів вважають метафоричну та метонімічну номінацію [4, c. 16].
Отже, дисфемізми вживають у англомовних газетних текстах
з метою емоційного впливу на аудиторію через осміяння
предметів, явищ чи осіб, позначених ними. При цьому негативна
оцінка виражена не відкрито, а завуальовано, через модальне
значення слова, а евфемізми використовують в англомовній
періодиці для заміни слів, які мають занадто грубе звучання.
Досліджувані лексичні явища вживаються в англомовній періодиці
для справлення емоційного впливу на читача.
У зв’язку з актуальністю досліджуваної проблеми та
поширеності явищ евфемізмів та дисфемізмів в англомовній пресі
вважаємо за доцільне дослідити більш детально їхній вплив на
читачів та особливості їх сприйняття.
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Садовец О. В. Эвфемизмы и дисфемизмы как лексические
средства англоязычных периодических изданий.
Аннотация
В статье проанализированы лексические средства англоязычных
периодических изданий, в частности дисфемизмы и эвфемизмы.
Установлено, что дисфемизмы – это замена эмоционально и
стилистически нейтрального слова более грубым и пренебрежительным.
Дисфемизм
противопоставляется
эвфемизму
–
эмоционально
нейтральному слову или выражению, употребляемому вместо
синонимического, которое кажется говорящему непристойным, грубым
и нетактичным. Охарактеризованы виды, источники возникновения
этих лексических средств. Определено их влияние на читателя.
Ключевые
слова:
англоязычные
периодические
издания,
дисфемизмы, эвфемизмы, лексические средства.

Sadovets O. V. Euphemisms and dysphemisms as lexical
means of English language periodicals.
Summary
It has been substantiated that English language periodicals are full of lexical
means that are used to influence readers, interest them and cause some reaction. To
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do a great range of different lexical means are used. Some of them use repetitions,
abbreviations, proper names, internationalisms, neologisms, phrasal verbs,
dysphemisms and euphemisms. Lexical means of English language periodicals,
namely euphemisms and dysphemisms, have been analyzed in the article. It has been
determined that dysphemisms are the replacement of an emotionally and stylistically
neutral word by a ruder and more disrespectful one. Dysphemisms are quite opposite
to euphemisms which are emotionally neutral words or phrases used instead of a
synonymous one which is considered by a speaker as an obscene, rude and untactful.
Dysphemisms are used in English language newspaper texts for emotional influence
onto the readers by means of ridiculing things, phenomena and people that are
described by them. Euphemisms are used in English language periodicals to replace
words which sound rude. Types and sources of these lexical means have been studied
and classified. Due to the up-to-date nature of the studied phenomena it has been
defined that it is necessary to carry out further research of euphemisms and
dysphemisms in English language periodicals to study their influence onto the
readers and peculiarities of their perception.
Key words: dysphemisms, English language periodicals, euphemisms, lexical means.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ АНТОНІМІВ В
УКРАЇНСЬКИХ АФОРИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ
У статті проаналізовано структурні і семантичні типи антонімів,
представлених у сучасних українських афористичних текстах.
Встановлено, що у згаданих текстах продуктивними є антонімічні пари,
репрезентовані прикметниками, дієсловами, іменниками; менш
продуктивними є прислівникові антоніми. Проаналізовано засоби
творення однокореневих та різнокореневих антонімів.
Ключові слова: антонім, афоризм, семантичні, структурні типи антонімів.
189

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14

Антонімія – одна з основних категорій лексико-семантичної
системи. Інтерес до її всебічного дослідження зумовлений
прагненням сучасних мовознавців усвідомити передусім питання
співвідношення мови і мислення, мови і позамовного світу.
Актуальними також є питання, що стосуються окреслення обсягу
антонімії, класифікації антонімічних одиниць на підставі різних
критеріїв. В українському мовознавстві загальнотеоретичним
аспектам
дослідження
антонімії
присвячено
праці Л.А. Лисиченко, Л. С. Паламарчук, В. М. Русанівського
тощо. До висвітлення окремих аспектів антонімічних відносин у
лексико-семантичній
системі
зверталися
Л. О. Ставицька,
В. Д. Ужченко, В. А. Чабаненко та інші дослідники. Останніми
роками окреслилося прагнення до комплексного аналізу
антонімічних лексем, що використовуються в окремих масивах
текстів. Заслуговує на увагу семантико-функціональне та
лексикографічне дослідження антонімів, зафіксованих в
українських поетичних текстах ХХ ст., здійснене Н. М. Бобух [1].
На нашу думку, подібне опрацювання антонімії дає змогу, з
одного боку, розширити уявлення про реальне використання
антонімів у художній практиці, з іншого – поглибити, уточнити
теоретичні положення, що стосуються цієї групи лексем. Цікавим
є порівняння особливостей функціонування антонімічних одиниць
у різних масивах текстів. З метою такого порівняння розглянемо
структурно-семантичні типи антонімів, представлені в сучасних
українських афористичних текстах.
Вважаємо доцільним використаний Н.М. Бобух «широкий»
підхід до встановлення меж антонімії, згідно з яким можливе
залучення до обсягу згаданого явища симетричних і асиметричних
антонімів. Компонентам симетричних антонімічних пар властива
морфологічна однотипність, семантична однорідність, відсутність
стилістичного забарвлення. Вони вступають в антонімічні
відношення і поза контекстом. Асиметричним антонімам
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семантична однорідність не властива; вони містять семантичні
відтінки, можуть бути стилістично різноплановими, можуть
належати до різних частин мови [2, с. 11–12]. Подібний підхід має
певну традицію в українській лексикології [див. 3, с. 105–106].
Представлені в сучасних українських афористичних текстах
антоніми поділяються на різнокореневі й однокореневі. Більшість
антонімів – це різнокореневі слова, які не мають формально
вираженого протиставлення, а в цілому протиставляються своїми
значеннями. Різнокоренева антонімія охоплює найважливіші
лексико-граматичні розряди слів, зокрема прикметники, іменники,
дієслова, прислівники. У межах зазначених вище частин мови
виділяється й однокоренева антонімія.
Переважна більшість антонімічних прикметників, як
симетричних, так і асиметричних, в афористичних текстах –
різнокореневі лексеми: Нову історію творять старі міфи
(В. Шамша) [тут і далі джерело цитування українських афоризмів
– сайт «Українська афористика» – 5]. Значна кількість
різнокореневих антонімів має ознаки контекстуальності: Бурхливе
життя приводить у тихі палати (Рибников Ю.). У переносному
значенні антонімом до прикметника може виступати числівник,
що набуває у цьому випадку ознак прикметника: Український
правопис ніякий не спільник кривопису, а проте запросто
поступається йому місцем на кожному мовному кроці – від
перших осіб з верхотурних трибун до останніх підмітайлів у
глухих підворіттях (Р. Доценко).
У досліджуваних текстах представлені також однокореневі
антоніми-прикметники, хоча їхня кількість значно менша.
Зазвичай прикметникові антоніми утворюються шляхом
приєднання до безпрефіксної лексеми, маркованої позитивно,
префікса, який надає їй протилежного змісту. В афористичному
мовленні найчастіше вживаються однокореневі ад’єктивні
антоніми, у яких значення протилежності реалізується за
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допомогою префіксів не-, без-. Слід наголосити, що антонімами є
не всі прикметники, ужиті із заперечним префіксом не-, а тільки ті,
що називають поняття, в яких протиставлення перейшло в
протилежність: Алгебра слави: невідомі величини прагнуть стати
відомими (Ю. Рибников). Префікс без- слугує для утворення
прикметників зі значенням ‘такий, що не має чогось, позбавлений
чогось’: Відмінність між обдарованим і бездарним письменником
у тому, що перший таки долає свою бездарність (Р. Доценко).
Використовуються також заперечні префікси іншомовного
походження: Талантів на кожній ниві і в кожний час обмаль,
решту заповнюють добротно-кваліфіковані – а при досить
широкому попиті, то й дискваліфіковані за недобротністю з
інших галузей – ремісники (Р. Доценко). В афористичних текстах
протилежної семантики можуть надавати лексемам префікси, які
зазвичай у мовленні формують значення інші, як-от префікс по- у
парі контекстуальних антонімічних прикметників «чесний –
почесний»: Багато хто вже став почесним, решта залишилася
чесними (Ф. Боднар). Прикметникова антонімічна пара може
формуватися і шляхом приєднання до основи прикметника
кореневої морфеми, яка вносить у семантику прикметника елемент
протиставлення: У політичного переможця багато званих у
команді, та ще більше (звісно, лише після його перемоги) –
самозваних (Р. Доценко).
Ще один шлях формування антонімічних прикметникових
однокореневих антонімічних пар – приєднання до однієї основи
протилежних за семантикою префіксів, хоч такий спосіб творення
прикметникової антонімії не є продуктивним: про-/ проти-: Не
зважившись
замінити
верховно-радників
на
світанку
незалежності, ми тим самим запустили ланцюгову реакцію
хронічних вчорашників, яких задовольняють проукраїнські вивіски
хоч би й з протиукраїнським вмістом (Р. Доценко); об-/суб-:
Подобається це кому, чи ні, але кожен з нас може бути
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об’єктивним лише в суб’єктивних межах, які ні для кого з нас не
переступні (Р. Доценко).
Прикметники у складі антонімічних пар, представлених в
афористичних українських текстах, можуть позначати: позитивні і
негативні властивості предметів, явищ: Як часто поганих
можновладців обирають хороші громадяни, котрі не голосують!..
(С. Скоробагатько); почуття і стани: Краще бути бідним і
щасливим, ніж багатим і нещасним (А. Корчинський); вікові та
фізіологічні характеристики: Гарна жінка радує чоловічий погляд,
негарна – жіночий (Р. Крикун); фізичні і моральні якості:
Сильний показує зуби, а слабкий – язика (Н. Іванків); належність:
Відсутність чоловічої логіки у жінки і жіночої – у чоловіка –
головні причини розлучення (Ю. Рибников); положення у просторі:
Наслідування гідне і західне, і східне (В. Простопчук); розмір,
вагу: Великі гроші не дають спати, малі – жити (Ю. Рибников);
форму: Різниця між великим містом і маленьким полягає в тому,
що у великому можна більше побачити, а в маленькому – почути
(С. Скоробагатько); час: Майбутнє підкрадається ззаду, аби
штовхнути нас у минуле (Ф. Боднар); фізичні характеристики:
М’які меблі можуть стати твердими, якщо на них валятись
цілий день (В. Момотюк); смакові характеристики: Солодка брехня
– та ж гірка правда, тільки на смак приємніша
(С. Скоробагатько); колір: Чорне вже не біле, воно вже білоблакитне (О. Перлюк); Поки біле бореться з чорним, перемогу
святкує сірість (Ф. Боднар).
Відмінна риса якісних прикметників – їхня здатність
змінювати інтенсивність, а відтак – характеризувати об’єкт за
допомогою ознаки, виявленої більшою або меншою мірою. У
досліджуваних афоризмах виявлено прикметники-антоніми, що
мають форму вищого ступеня порівняння, вони представляють
якості об’єктів у порівнянні: І серед носіїв вищої освіти доволі
прихильників нижчого розуму (Р. Доценко).
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Серед пар антонімічних іменників, симетричних і
асиметричних, представлених в українських афористичних
текстах, більшість належить до різнокореневих антонімів: Всі ми
маєм бути рівні у суспільстві – в розумінні своїх прав та
обов’язків; Сила підлеглого – в слабкості керівника (М. Пасько).
До числа різнокореневих антонімічних іменників належать
іменники-субстантиви: Велика капость для ближнього – це лише
маленька радість для недалекого (Ф. Боднар). Особливу групу
різнокореневих антонімічних іменників складають різнокореневі
слова, до основ яких додано антонімічні кореневі морфеми: Геніям
притаманна болісна хвороба історичної далекозорості, за що
вони часто мусять розплачуватись земним короткобуттям
(Р. Доценко). Ще один цікавий прийом у побудові різнокореневих
антонімічних іменникових пар – творення різнокореневих лексем
шляхом додавання до різних основ однакових кореневих морфем:
«Продайбатьки» народжуються з «продайсинів», і допоки так
триватиме, запроданців – упорівень батьків і батьківщини –
щодалі більш ми матимем (Р. Доценко).
Різнокореневі іменники у складі антонімічних пар,
представлених в афористичних українських текстах, можуть
позначати абстрактні і конкретні поняття: абстрактні іменники
називають протилежні почуття, відносини, стани, дії: Юність –
нещадна, старість – ощадна (В. Простопчук); Хто зло вам
радить, добру той зрадить (О. Перлюк); абстрактні іменники
називають поняття, протиставлені в часі і в просторі: Життя – це
вічність, зіщулена в мить (Р. Доценко); конкретні іменники
називають осіб, що характеризуються протилежними якостями або
властивостями, належністю до різних класів осіб: Все те, що у
жінки на серці, у її чоловіка в печінках (Ф. Боднар).
Серед антонімічних іменників в українських афористичних
текстах представлені також іменники однокореневі. Л. О. Новиков
зауважує, що у більшості випадків однокоренева антонімія
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іменників становить собою віддзеркалення антонімії відповідних
дієслів і прикметників [див.: 4, с. 14]. Антонімічні іменники,
виокремлені з афористичних текстів, підтверджують цей висновок.
Різноманітні за своєю структурою віддієслівні іменники, утворені
від відповідних дієслів-антонімів, прикметників-антонімів,
вступають у ті ж самі відношення протилежності.
У досліджуваних текстах до афіксальних субстантивних
антонімів, утворених за допомогою протилежних за значенням
префіксів, належать переважно віддієслівні деривати. Формальні
засоби вираження антонімічних відношень між складниками
граматичних іменникових антонімів – префікси зі значенням
протилежності, аналогічні до тих, які вживаються для утворення
однокореневих дієслівних антонімів: повага – зневага (поважати –
зневажати); недоїдання – переїдання (недоїдати – переїдати): Де
там як, але в Україні досі спокійно співіснують повага і зневага,
особливо в ставленні «державницької меншини» до самої себе й до
упосліджених носіїв «державництва» (Р. Доценко); Народи
вимирають не тільки від недоїдання і переїдання, а й від заздрощів і
пихи (В. Голобородько). До однакових основ можуть додаватися
антонімічні кореневі морфеми: Така природа мародерства, що його
ніколи не вдовольнить малодерство, а тільки – многодерство
(Р. Доценко). У субстантивних антонімічних парах один із дериватів
може становити собою оказіоналізм: Зазнайство – зовнішній вияв
внутрішнього незнайства (Р. Доценко).
Крім віддієслівних антонімів-іменників, в українських
афористичних текстах вживаються антоніми-іменники, що
«відображають» антонімію прикметників. Така антонімія
формується переважно за допомогою префіксів не- і без-:
відповідальність – безвідповідальність (відповідальний –
безвідповідальний); красуні – некрасуні (красивий – некрасивий);
рухомість – нерухомість (рухомий – нерухомий); ймовірність –
неймовірність (ймовірний – неймовірний): Чим більше товариств з
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обмеженою
відповідальністю, тим діяльніше
верховне
товариство з необмеженою безвідповідальністю (Р. Доценко);
Світ справедливий: красуні – для насолоди, некрасуні – для
героїчної праці в ім’я батьківщини (В. Голобородько).
Префікси не-, без-, а також конфікси з початковим безвикористовуються і при творенні відсубстантивних іменних
дериватів (зокрема оказіональних), у цьому випадку маємо справу
із так званою «невіддзеркаленою антонімією» [див. 4, с. 15]: Зле,
коли в мистецтві панує смак урядника, – але навряд чи
поліпшиться в ньому становище, якщо там запанує його несмак
(Р. Доценко); Незалежна преса насправді ще й як залежна – від
грошей, поки вона виходить, і від безгрошів’я, коли перестає
виходити (Р. Доценко); Краще думка з-за рогу, ніж бездумність
на рівній дорозі (Р. Доценко). Протилежна семантика в
контекстуальних іменникових антонімічних парах може
формуватися в результаті додавання до основи іменника
фрагмента іншої кореневої морфеми: Фриволюція – закономірний
набуток еволюції на стадії вседозволених масмедій (Р. Доценко).
Непродуктивними у творенні антонімічних іменників в
афористичних текстах є префікси анти-, де-, перед-, контр-.
Приклади поодинокого вживання: Совкізована Україна, хоч би й
незалежницька, – це вже Деукраїна (навіть без знаку запитання)
(Р. Доценко); Після революції сміливі думки звучать як
контрреволюція (В. Голобородько).
Особливим типом однокореневих антонімічних іменникових пар
є пари, в яких один із членів становить собою дериват, що утворився
додаванням до твірної основи кореневої морфеми: Україна, що
навколо нас, ще занадто недоросла Малоукраїна, яка не доросла до
самоутвердження навіть на вже реально чинних фізичних і духовних
своїх теренах (Р. Доценко). Частіше кореневі морфеми додаються до
твірних основ обох іменникових дериватів: Поборюючи
КЛАНОкратію, не даймо собі спокуситись ОХЛОКратією на дорозі
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до демократії (Р. Доценко); ГОЛОслівність прикривається
БАГАТОслівністю (Ф. Боднар). В аналізованому матеріалі
зафіксовано випадки, коли кореневі морфеми, які надають
антонімічним іменникам протилежного значення, виступають як
другі основи у дериватах: Тепер така пора, що чи україноФІЛІЯ, чи
україноФОБІЯ – воно все українофобія, бо перше тягне на
малофіліал великосусідства, а друге й зовсім на губернію
(Р. Доценко); У кожної людини своє соло в житті, тільки рідко в
кого це солоСПІВ, бо найчастіше солоСМУТОК (Р. Доценко). Серед
таких антонімів значною є частка оказіональних утворень. У
наведеному далі афоризмові прийом додавання до твірної основи
кореневої морфеми сполучено з прийомом елімінації твірної основи:
Українська демократія – це радше українокрадія, коли чи не
кожному демократові «міні»-УКРАЇНА під його власного булавою
любіша над усяку «максі» (Р. Доценко). Ще один спосіб ускладнення
антонімічної одноосновної іменникової деривації – омонімізація
твірної основи: Чужоземний інвестор – попервах, бува, й
благодійник, а на довшу дистанцію – радше вправний грошодійник
(Р. Доценко). В оказіональному дериваті «грошодійник» твірна
основа виразно корелює з лексемою «доїти», з її перенесеним
значенням – ‘вимагати, виманювати щось’.
Серед дієслівних антонімів в українських афористичних
текстах
широко
представлена
різнокоренева
антонімія
симетричного і асиметричного різновидів: Країна чудес – це коли
руйнують церкви, а потім їх по-ударному відбудовують
(Ф. Боднар); Не кажи, що ти поет, а то будуть сміятися чи
плакати (В. Голобородько); Думки інколи приходили і в його
голову. І з жахом розбігалися (А. Крижанівський); Шукайте
друзів, а вороги знайдуть вас самі (В. Шамша).
Однокореневі дієслівні антоніми, що використовуються в
українських афористичних текстах, творяться за допомогою
антонімічних префіксів, які, приєднуючись до основ одних і тих
197

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14

самих дієслівних лексем, надають їм протилежного значення.
Серед таких префіксів: об-/ роз-: Хронічно-нерозв’язна українська
дилема: чи об’єднуватись у боротьбі проти чужої влади, а чи
роз’єднуватись у боротьбі кожного за свою осібну владу?
(Р. Доценко); при-/ від-: Реформатори приходять і відходять,
реформи – ні (М. Левицький).
У більшості випадків в афористичних текстах однокореневі
дієслівні лексеми набувають антонімічності при творенні за
допомогою префіксів, які у загальній мовленнєвій практиці не є
антонімічними. Антонімічність дієслів формується значною мірою
за рахунок синтаксичної структури афористичних речень, за
рахунок контекстного оточення дієслів: в-/ роз-: А хто про халяву
мріє: той, кого взули, чи той, кого роззули (Ф. Боднар); пере-/ ви-:
Добре, коли твої думки переживають тебе, але зле, коли вони
виживають тебе (з життя); від-/ ви-: Істину відкривають,
брехню викривають (В. Голобородько); від-/ на-: Золотошукачі в
церкві гріхи відмивають. А на копальнях – намивають
(В. Голобородько); с-/ на-: Все створив Бог, все інше натворила
людина (Ф. Боднар); про-/ ви-: Програвати треба з гідністю, а
вигравати можна як завгодно (С. Скоробагатько).
В одиничних випадках антонімічні дієслова складають пару
«непрефіксальна – префіксальна лексема», тобто антонімія
виникає внаслідок приєднання префікса до твірної основи однієї
лексеми у реченні, друга лексема – непрефіксальна: Вчитель
виховує, життя перевиховує (Ю. Рибников); Україна – це
футбольне поле, на якому грають всі хто завгодно, а програють
тільки українці (В. Шамша).
Особливим чином формуються антонімічні пари за участі
частки не. Дієслово з часткою не може протиставлятися
префіксальному дієслову: Керманич, котрий не чує голосу народу,
почує ревище натовпу (С. Скоробагатько); Вихований чоловік не
прийде в гості п’яний і неголений. Він таким із гостей піде
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(А. Корчинський). Протиставлятися можуть дієслова, які обидва
використані із часткою не: Життя після виборів не кінчається. А
часто і не починається (В. Шамша).
Серед
антонімічних
прислівників
в
українських
афористичних текстах домінують прислівники різнокореневі, як
симетричного, так і асиметричного типів: Ініціатива знизу
розвивається завдяки непомірному тиску зверху (А. Рибников);
Ростуть ціни? Падає рівень життя? Нічого дивного, панове! Одне
вгору, друге вниз – природна рівновага (Й. Білоскурський); Добре
мати хатинку в селі. Вранці вибіг на город, а увечері заповз назад
(Н. Іванків); Уроки життя даються безкоштовно, але дорого
обходяться (М. Пасько). Серед різнокореневих антонімівприслівників значною мірою представлені лексеми, утворені від
вихідних прислівникових форм за антонімічними словотвірними
моделями. Основний масив таких прислівників – прислівники
вищого чи найвищого ступенів порівняння: Роблячи собі
якнайкраще, іншим якнайгірше, не переплутай адресу
(В. Голобородько); Навіщо нам вища міра покарання, якщо вже є
нижча міра прожиткового мінімуму (В. Шамша); Хоч жінки
сивіють пізніше чоловіків, зате чоловіки раніше лисіють
(М. Пасько). Неактивно використовується у досліджуваних текстах
для творення різнокореневих прислівникових антонімічних пар
префіксація: Найбільша вада українських демократів – замало
патріотизму і забагато партіотизму (Р. Доценко).
Прислівники в афористичних текстах зазвичай виражають
часові або просторові відносини: (вперед – назад; там – тут;
сьогодні – завтра, спочатку – потім, завжди – ніколи, внизу/вниз –
вгорі/вгору тощо): Минуле хоч-не-хоч обертає нам голови назад,
але ж іти ми маємо – попри все – вперед, інакше бо не виживем!
(Р. Доценко); Маючи волохату руку ТАМ, можна усе дозволити
собі ТУТ! (Й. Білоскурський); кількісну або якісну оцінку (багато
– мало, легко – важко): Проблема, яка дошкуляє мільйонам людей:
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багато горілки пити шкідливо, а мало – нецікаво
(С. Скоробагатько); Мало що обходиться так дешево і цінується
так дорого, як потьомкінські села (В. Голобородько). В афоризмах
найчастіше простежуються часові або просторові відносини.
В афористичних текстах компонентом прислівникової
антонімічної пари може виступати оказіоналізм: Все життя
минає під знаком усвідомлення неповторності часу замолоду й
неповоротності часу «застару» (Р. Доценко). Оказіональними
утвореннями можуть бути обидва компоненти пари: У Союзі ж як
було? Всі думали інако, лиш мовчали всі однако (Р. Доценко).
Приклади однокореневих антонімічних прислівників у
афористичних текстах поодинокі: Хто ризикує виправдано, той
п’є шампанське, а хто невиправдано – за того, не чаркуючись,
п’ють горілку (С. Скоробагатько); Що не можна купити за гроші,
можна купити за великі гроші (М. Пасько). Зафіксовано
антонімічну пару, у якій при приєднанні антонімічних префіксів
до однакових основ у другому антонімі основа елімінується:
Покора – коли вміру, а як над-, то вже гірше покари (Р. Доценко).
Отже, за структурним критерієм виділяємо в українських
афористичних текстах різнокореневі (їх переважна більшість) та
однокореневі антоніми. Протиставлення в різнокореневих
антонімічних парах не має маркованого вираження, лексеми в цілому
протиставляються своїми значеннями. Різнокореневі антоніми, які
активно вживаються в афористичних текстах, виражені в основному
прикметниками, дієсловами, іменниками й прислівниками.
В однокореневих антонімах формальним засобом творення
антонімічності можуть бути префікси з протилежними значенням –
протиставлення в антонімах виникає внаслідок приєднання
корелятивних префіксів до однієї й тієї ж лексеми. Ще один шлях
творення однокореневої антонімії – приєднання до лексеми префікса,
який надає слову значення, протилежного до змісту кореневої
морфеми. Перший спосіб характерний переважно для дієслів, що
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пов’язано з особливістю слів цього лексико-граматичного розряду
виражати протилежність значень за допомогою префіксів, другий
спосіб – переважно для прикметників та іменників.
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Станиславова Л. Л. Структурно-семантические
антонимов в украинских афористических текстах.
Аннотация

типы

В статье проанализированы структурные и семантические типы
антонимов, представленных в современных украинских афористических текстах.
Выявлено, что в упомянутых текстах продуктивными являются антонимичные
пары, репрезентированные прилагательными, глаголами, существительными;
менее продуктивны антонимы-наречия. Проанализированы способы построения
однокорневых и разнокорневых антонимов.
Ключевые слова: антоним, афоризм, структурные, семантические
типы антонимов.

Stanislavova L. L. Structural and Semantic types of antonyms
in Ukrainian aphoristic texts.
Summary
The article proves the relevance of the appeal to the complex analysis of
antonymous tokens used in separate text files. Such a study makes it possible to
broaden the idea of the real use of antonyms in artistic practice, and also to clarify
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the theoretical propositions concerning this group of lexemes. The structural and
semantic types of antonyms presented in modern Ukrainian aphoristic texts are
analyzed. It was revealed that in the texts mentioned above, the antonymous pairs,
represented by adjectives, verbs, nouns, are productive; less productive adverbs.
The ways of constructing antonyms belonging to different parts of speech are
analyzed. Among the antonyms-adjectives prevails rooted antonymy. One-root
adjective antonyms are formed by attaching to one of the adjectives a prefix giving
the lexeme the opposite meaning, less often by attaching opposite prefixes to one
basis. The ways of constructing noun antonyms in Ukrainian aphorism are more
diverse. Among the multi-rooted antonyms (their majority) to different nonantonymous bases, it is possible to join the antonymous root morphemes, it is
possible to attach the same root morphemes to the antonymous bases. The oneroot antonyms-nouns are dominated by verbal derivatives. Antonym-verbs are also
mostly rooted. The peculiarity of one-root antonyms of this type is that they can
acquire antonymicity by means of prefixes, which in the word are not the opposite
in meaning. Among the antonyms-adverbs the overwhelming majority are multirooted couples.
Key words: antonym, aphorism, structural, semantic types of antonym.
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ТОПОНІМИ В БАЙКАХ ЛЕОНІДА ГЛІБОВА
У статті розглядається місце і роль топонімів у контексті байки,
функціональне призначення і стилістична функція. Серед нечисленного
класу топонімів виокремлено, відповідно до прийнятої класифікації,
тероніми (територіоніми, хороніми, адміністратоніми, сувереноніми),
пенінсулоніми, ойконіми, гідроніми (пелагоніми). Окреслено перспективи
дослідження топонімікону української байки.
Ключові слова: байка, ономастика, пропріатив, онім, топонім,
байкопоетонім, територіонім, хоронім, адміністратонім, ойконім, гідронім.
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Вивчення онімного простору художнього твору є невід’ємним
складником глибинного розуміння тексту, усвідомленням
прихованих
смислів,
з’ясуванням
ролі
ментальних
і
націокультурних компонентів у власному імені персонажа чи
географічній назві тощо. Перші наукові дослідження з
літературно-художньої ономастики започаткувалися порівняно
недавно (ХХ ст.), і увага до пропріатива в художньому тексті з
боку лінгвістів продовжує зростати, поступово створюючи міцне
підґрунтя для розвитку потужної, різнопланової, самостійної галузі
наукових мовознавчих студій – ономастики художнього твору.
Оніми в художньому тексті – це особлива лінгвістична
одиниця, оскільки власна назва в літературному тексті функціонує
як елемент стилістичної системи, має конотативні образні семи і
емоційно-оцінний компонент, набуває різноманітних асоціацій і
смислових зв’язків, трансформується відповідно до тематики,
стилю, умов своєї реалізації. Незважаючи на велику кількість
досліджень вживання та функціонування пропріальних одиниць у
літературних творах різних жанрів, доводиться констатувати, що
кількісне та якісне розмаїття літературно-художнього ономастикону
охоплює далеко не всі жанри літератури. Так, до прикладу,
недостатньо дослідженою поки що залишається пропріальна
лексика української байки. Саме цим продиктована актуальність
нашого дослідження, оскільки онімний простір байки – це особлива
лінгвостилістична проблема, спричинена самим жанром.
У своїх попередніх спостереженнях над онімною лексикою
української байки ми звертали увагу на різні пропріальні одиниці в
байках Леоніда Глібова, як-от: антропоніми, фітоніми, зооніми,
бібліоніми тощо [6; 7; 8]. У цій статті маємо на меті
проаналізувати нечисленні випадки використання топонімів як
байкопоетонімів у контексті байкарської спадщини Л. Глібова.
Байка належить до найстаріших літературних жанрів, її здавна
вивчали в закладах освіти. В Україні байку ґрунтовно опрацьовували
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ще в Острозькій академії (XVI ст.), а братчики Києво-Могилянської
колегії (XVII ст.) вчилися використовувати її у виступах. У байках
утілив своє вчення видатний філософ Григорій Сковорода. Байка – це
досить специфічний жанр літератури, адже має на меті мовою
алегорії, метафори, персоніфікації повідати читачеві про риси
характеру чи стиль поведінки персонажів, висміяти невігластво,
зарозумілість, зло, крутійство і водночас підкреслити чесноти та
добро інших типів героїв цього твору. Відповідно, мовний арсенал
художніх засобів жанру підпорядковується саме цій меті. Серед
засобів впливу на читача в мові байки особливе місце посідає
пропріальна лексика, адже саме за допомогою онімів автори
найчіткіше можуть висловити свою позицію щодо того чи іншого
прояву суспільної поведінки чи побутових стосунків, означити
соціальний стан чи розумові здібності типів, окреслити територіальні
межі чи вказати на щось віддалене або невідоме, використавши певні
географічні назви, тощо.
Важливу роль у контексті будь-якого художнього твору
відіграють топоніми – клас онімів, що репрезентує групу власних
назв географічних об’єктів, яка у складі абіонімів (власних назв
неживих об’єктів) якщо і не є найчисленнішою, то принаймні
такою, якою найбільше послуговуються дослідники, оскільки
увага ономастів зосереджується передусім на аналізі власних
географічних назв [9, с. 157]. Зазначимо, що погляди на принципи
виділення і класифікації топонімів у сучасних теоретичних
ономастичних розвідках дещо різняться. Так, Н. В. Подольська
власне топонімами вважає гідроніми, ойконіми, ороніми,
спелеоніми, хороніми, урбаноніми, дромоніми, агрооніми,
дримоніми, інсулоніми, некроніми [4, с. 127]. Більш детальну
класифікацію і чітке розмежування окремих груп/підгруп
топонімів знаходимо у М. М. Торчинського, де автор виокремлює
назви географічних об’єктів космічних і земних, відповідно,
вводячи в обіг терміни космотопоніми і геотопоніми [10, с. 158].
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Групу останніх науковець поділяє на 1) тероніми (географічна назва
об’єкта, який знаходиться на суходолі), до яких належать
а) хороніми; б) ойконіми; в) ороніми; г) тероспелеоніми; д) батіоніми
та 2) гідроніми, зокрема: а) екстрагідроніми; б) інтрагідроніми,
в) гідроспелеоніми [10, с. 158]. Саме такою класифікацією
М. М. Торчинського ми послуговуємося в нашій статті.
Серед усіх пропріативів лексем-топонімів у байках Леоніда
Глібова ми нарахували небагато: усього шість одиниць, які
реалізуються у 10 вживаннях (у різних творах повторюються).
До власне теронімів відносимо такі пропріативи, як Україна,
Німеччина, Туреччина, Рим, Крим. Серед них назви держав Україна,
Німеччина, Туреччина – це хороніми – власні назви територій
горизонтального членування, серед яких ономасти-теоретики [4; 9;
10] виокремлюють територіоніми – «певна частина земної поверхні,
внутрішніх і прибережних вод з визначеними кордонами або
межами», а точніше – їхній сегмент адміністратоніми – власні назви
офіційно визнаних адміністративно-територіальних одиниць, серед
яких, на думку М. М. Торчинського [9, с. 159], доцільно виокремити
сувереноніми – назви незалежних держав. Саме таку градаційну
класифікаційну характеристику матимуть байкопоетоніми Україна,
Німеччина і Туреччина.
Хоронім-територіонім-адміністратонім-суверенонім Україна
вживається у байках Леоніда Глібова тричі. І досі етимологія слова
«Україна» достеменно не відома. Згідно з однією з них, що
оформилася під впливом польської і російської історіографії, воно
означає «окраїну» або «прикордоння». Відповідно до іншої теорії,
яка близька більшості українських дослідників, «Україна»
походить від слів «країна» або «край». Контекстне вживання
сувереноніма Україна в Леоніда Глібова вказує на державу/країну,
яку одні мешканці (у байці це Мухи) хочуть покинути, бо їм не до
вподоби життя в цьому краї: Тут, кажуть, доля нещаслива,
Дурний, хто досі не летів! Покиньмо, кумо, Україну, Нехай їй хрін!
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(«Бджола і Мухи») [1, с. 93]; а інші (у байці – Бджоли), навпаки,
люблять її і трудяться на благо свого краю: На це Бджола сказала
їм: «Шкода! Я рідну Україну, Не проміняю на чужину… («Бджола
і Мухи») [1, с. 93]; хочуть жити в Україні: Попхаюсь, серце, на
Вкраїну, – Хороша, кажуть, сторона: Життя таке, що на!
(«Вовк та Зозуля») [1, с. 99]. В останньому прикладі натрапляємо
на фонетичний варіант байконіма – Вкраїна. У цьому онімі
префікс «в» вказує на середину, центр країни, тоді як префікс «у» в
попередніх прикладах вживається з відтінком «біля». Але все ж
лексеми «Україна» і «Вкраїна» різняться не лише відтінками
значень, а й звучанням. Вочевидь, використання автором
фонетичних варіантів форм цього топоніма спричинене
ритмомелодикою поетичного рядка, віршовим розміром твору.
Інші два сувереноніми – Туреччина (3 вживання) та
Німеччина (1 онім) – використані автором для позначення
далеких, чужих, недосяжних, маловідомих чи невідомих для
пересічного читача територій, про що засвідчує контекст: В якійсь
далекій стороні… В Німеччині… в Туреччині… Та ні!.. Далеко
десь серед чужих країв… («Пан на всю губу») [1, с. 91], Не
близький світ топтав: Не тільки в Крим ходив – В Туреччині
бував… («Диковина») [1, с. 117].
Серед топонімів-хоронімів М. М. Торчинський виокремлює
так звані ‘мезохороніми‘ – назви малих територій (острови –
інсулоніми, півострови – пенінсулоніми) [9, с. 161]. У байці
«Диковина» натрапляємо на пенінсулонім Крим, який у творі має
призначення протиставити поняття «віддалене – дуже далеке»,
окреслити протиставленням щось більш відоме (трохи ближче для
українця – Крим) і чуже – мало не недосяжне, бо знаходиться
далеко за морем, – Туреччина: Не близький світ топтав: Не
тільки в Крим ходив – В Туреччині бував… [1, с. 117].
Одиничним пропріативом представлений у Леоніда Глібова
клас ойконімів (ойкохоронімів) (від грец. – «житло, помешкання»
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[9, с. 165]) – власна назва міста, точніше – сегмент астіонім (від
грец. – «міський» [87, с. 165]). Це власна назва Рим. Уживається
цей пропріатив на позначення стародавнього величного міста, що
зрозуміло з контексту твору: Гуси хваляться своїми предками,
котрі, за легендою, врятували Рим від ворогів: … наші прадіди –
нехай їм легко буде – Великий город Рим од ворога спасли… [1,
с. 129]. І справді, з історії знаємо, що в Стародавньому Римі
розводили білих гусей, які на той час були предметом культу й
утримувалися в Капітолії. Легенда оповідає, що в 388 році до н. е.
гуси врятували Рим, оскільки першими почули наближення
ворогів і здійняли шалений ґвалт, від якого римські воїни вчасно
прокинулись і відбили напад.
Клас гідронімів представлений лише одним пропріативом
Чорне море. За прийнятою нами класифікацією, кваліфікуємо його
як екстрагідронім-пелагонім – це «власна назва будь якого моря
або його частини» [9, с. 175]. Пелагонім Чорне море в байці
Л. Глібова «Перекотиполе» вживається на позначення далекої,
недосяжної, незвіданої сторони: Котилося через поле –
Перекотиполе – Довідаться щастя й горя Край Чорного моря [1,
с. 176]. Тут вживання байкопоетоніма Чорне море відповідає
ментальності українців: шукати щастя де завгодно, хоч на краю
світу, хоч за морями-океанами.
Отже, простеживши за використанням пропріативів-топонімів
у байках Леоніда Глібова, можемо узагальнити, що цей клас онімів
не особливо популярний для автора при створенні алегорії, як того
вимагає жанр байки. Власні назви країн – сувереноніми –
використані або в прямому значенні (Україна), або ж з метою
передати суть чогось маловідомого, дуже далекого, тому
незрозумілого чи й небаченого (Німеччина, Туреччина). Не несуть
особливих конотацій і назви півострова (Крим) та моря (Чорне
море). Не простежуємо і використання тих топонімів, які могли би
вказувати на місце перебування автора при написанні творів. В
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основному персонажі байок практично не локалізовані в контексті:
немає жодних вказівок на регіони України, річки, міста тощо.
Вочевидь, авторське бачення описаних в байках ситуацій не
потребувало топографічної деталізації. Натомість більше уваги
Л. Глібов надавав саме дійовим особам своїх творів.
Перспективним бачиться порівняння топоніміконі у байках інших
авторів
(Г. Сковороди,
П. Білецького-Носенка,
П. ГулакаАртемовського), щоб узагальнить роль географічних назв у байках
та їхній вплив на особливості жанрової мовної картини.
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Терещенко Л. В. Топонимы в баснях Леонида Глебова.
Аннотация
Статья является продолжением исследований проприальной лексики в
баснях Леонида Глебова. Рассматривается место и роль топонимов в
контексте басни, функциональное назначение и стилистическая функция.
Среди немногочисленного класса топонимов выделены, в соответствии с
принятой
классификацией,
територионимы,
администратонимы,
суверенонимы, пенинсулоним, ойконим, гидроним. Определены перспективы
исследования топонимикона украинской басни.
Ключевые слова: байка, ономастика, проприатив, оним, топоним,
байкопоэтоним, територионим, администратоним, ойконим, гидроним.

Tereshchenko L. V. Toponyms in the bays of Leonid Glybov.
Summary
The article is a continuation of a series of studies by the author of the
onomastics of the Ukrainian fable of the 19th century. The purpose of the
article is to define the semantic structure, motivation, stylistic role of
geographical names in the texts of Leonid Glebov's fables. The toponyms
identified in the fable texts are classified according to the accepted
classification, divided into several groups, regardless of their small number.
The total number of geographical names allocated 6 units. Among them – the
names of countries – the chronicles – Ukraine, Turkey, Germany, the city
name – astionym – Rome, the name of the peninsula – peninsulonim – Crimea,
the name of the sea – the hydronym – the Black Sea. Stylistically, these lexical
units are mostly practically neutral. They call real objects, while pointing to
the territory of someone else, distant (Turkey, Germany) or their home
(Ukraine). The territory of Crimea is something unknown, it is dressed from
the real place by the border - by the Black Sea. The city of Rome mentions the
author indirectly, when the heroes of his fable appear Geese, boastfully telling
how their ancestors Rome from the enemy rescued. As you can see, not so
many toponymic units are used by Leonid Glebov in his fables, the advantage
is quite different onymy. It will be interesting to compare the toponymy of the
209

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14
fables of Leonid Glebov with similar lexical units of other Ukrainian fabulists
in the future.
Key words: onym, onomastics, toponym, astionym, fable, stylistic role,
proprietive, classification of onyms.
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СТАН ВИВЧЕННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У
ВІТЧИЗНЯНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
У статті зроблено аналіз дисертаційних робіт, спрямованих на
всебічне вивчення діалогу як основної комунікативної одиниці у
структурі різностильових текстів; основну увагу звернено на дефініції,
структуру, моделі діалогічного мовлення, що здебільшого ґрунтуються
на ролі співрозмовників, диференційні ознаки діалогу.
Ключові слова: комунікативний акт, діалог, вербальні та
невербальні засоби, модель, дефініція.

Майже усі функції мови проявляються в процесі комунікації,
який завдяки добору мовних засобів та правильного оперування ними
реалізується в різних формах чужого мовлення – у монологах,
діалогах, полілогах, прямій, непрямій, невласне прямій мові, цитатах,
що зумовлено постійною потребою суспільства обмінюватися
певною інформацією. Вищезгадані різновиди можуть проявлятися в
будь-якому стилі мови, проте в кожному з них мають специфічні
способи вираження.
Предметом нашої уваги став діалог як форма мовної комунікації,
яка найбільше задовольняє мовні потреби суспільства, є основною
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формою спілкування і характеризується наявністю низки
різноманітних мовних засобів вираження. Крім того, як зауважує
Н. О. Слюсар, саме діалогам притаманні «а) динамічність;
б) лаконізм, природність, реалістичність і доступність мовного акту;
в) широкі можливості передачі багатства емоційних відтінків мови
того, хто говорить [10, с. 6].
У сучасному мовознавстві немає єдиної дефініції діалогу.
Найбільш поширеними є трактування, що це «розмова, низка
висловлювань двох або більше осіб на певну тему» [11, с. 233], «така
ситуативно-композиційна форма мовлення, коли мовець і слухач
перебувають у безпосередньому словесному контакті, а самий
комунікативний процес становить активну мовленнєву взаємодію:
висловлення (репліки) одного змінюються висловленнями
(репліками) другого, мовець і слухач весь час міняються ролями.
Кількість учасників мовленнєвого процесу – два, іноді кілька
(полілог)» [12, с. 151], певна форма взаємодії між людьми,
орієнтована на вирішення проблеми; обмін думками, судженнями,
інформацією [5] та ін.
Якщо раніше лінгвістичні дослідження орієнтувалися більше на
структуру мовних одиниць, то сучасна наука зосереджує увагу на
комунікативних аспектах, зокрема в репрезентології віддають
перевагу прагматично-семантичним підходам, які дозволяють
з’ясувати основні правила формування й функціонування
мовленнєвих актів, що й зумовило актуальність теми статті. Основна
мета статті – проаналізувати дисертаційні роботи, автори яких
вивчали лінгвістичну природу діалогів у різностильових текстах, із
метою схарактеризувати стан дослідженості діалогічного дискурсу та
виокремити диференційні ознаки діалогу як найпоширенішої одиниці
висловлення.
Одразу зауважимо, що ми розмежовуємо поняття діалог і
полілог, оскільки якщо головними учасниками діалогу є
співрозмовники з чітко визначеними функціями (один (адресант) про
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щось запитує, а другий (адресат) відповідає, тобто певним чином
реагує на почуте), то в полілогах важко з’ясувати індивідуальні
функції мовців, простежується відсутність розподілу ролей.
Найбільшу частку наукових розвідок становлять праці,
джерелом дослідження яких стали жанри художнього стилю.
Різноаспектність вивчення діалогу в художньому тексті детально
схарактеризувала І. В. Романюк, яка, зазначивши прізвища низки
науковців, що досліджували типи діалогічних реплік, синтаксичні
особливості, комунікативні та стилістичні функції тощо [8, с. 1], у
дисертаційній роботі зосередила увагу на структурній і текстовій
організації художнього діалогу в оповідних текстах І. С. НечуяЛевицького, з’ясувала його функціонально-стилістичні ознаки та
специфічні особливості, схарактеризувала основні чинники, що
впливають на формування розмовного діалогу та його жанрові форми
[8, с. 3, 7, 8, 12, 14].
При визначенні поняття ’діалог’ автор схиляється до одного з
найпоширеніших трактувань, що це «форма мовлення, що становить
інверсовану розмову двох і більше осіб (полілог), результатом чого є
формування діалогічного тексту» [8, с. 5]. Проте, як уже зазначалося
вище, ми вважаємо, що полілог варто виокремлювати як різновид
мовлення поряд із монологом та діалогом, враховуючи тут не лише
бінарну опозицію, побудовану за принципом наявності чи відсутності
мовця і слухача, а й кількість співрозмовників. Зауважимо, що в
російському мовознавстві виділяють навіть трилог як особливу
форму мовної взаємодії (див. Н. М. Зільберман, Л. Л. Читахова), тоді
як В. А. Борисов такий мовленнєвий акт іменує трирівневою
комунікацією, виокремлюючи її у структурі наукової статті,
присвяченої ювілейним датам видатних мовознавців (ювіляр – автор
статті – реципієнт), тобто в такому випадку читач знайомиться в
тексті не лише з авторським матеріалом, а й із теоретичними
концепціями науковця-ювіляра [2, с. 9].
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Вартою уваги є детальна порівняльна характеристика художніх
та усно-розмовних діалогів. Отже, за І. В. Романюк, усний розмовний
діалог – це зразок спонтанної репрезентації розмовного стилю,
зумовленої певною ситуацією, побудований за моделлю «адресат –
адресант», водночас художній діалог – це, відповідно, реалізація
змодельованої автором мовленнєвої ситуації, побудованої за
моделями «персонаж – персонаж», «автор – персонаж», «автор –
читач», що виконує певну естетичну функцію. Крім того, обом видам
діалогів притаманні спільні ознаки, що полягають у використанні
певних лексичних та синтаксичних засобів [8, с. 6].
Водночас автор описує низку невербальних засобів; зокрема,
цікавою є характеристика такого елемента, як мовчання, яке в
контексті «містить відповідне стилістичне навантаження … є досить
інформативним … виступає як елемент реакції і стає зрозумілим
лише із ситуативного контексту» [8, с. 13].
На особливостях функціонування діалогів та монологів
сконцентрувала увагу Н. М. Дзюбак, схарактеризувавши структурнокомунікативні ознаки неповних речень на прикладі розмовного
мовлення, фольклору та художньої літератури ХІХ–ХХ ст. У цьому
контексті вагомою є запропонована класифікація із вказівкою на роль
адресата в процесі спілкування. Так, «у діалозі «питання-відповідь»
мовець підказує, які смисли для нього є важливими, а адресат
розгортає ці найважливіші компоненти змісту; у діалогічних єдностях
«повідомлення-продовження», «спонукання-відповідь», «стимулперепитування» адресат самостійно планує смисл своєї репліки. Кожна
наступна репліка-реакція доповнює попередню і підпорядковується їй
структурно, функціонально та інтонаційно [4, с. 13].
Тобто в процесі будь-якої комунікації у формі діалогу більш
важливу функцію виконує адресат (ініціатор спілкування), а
співрозмовник лише певним чином реагує на почуте.
Шляхом опису семантико-синтаксичної структури простого
речення на матеріалі художніх творів українських письменників
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ХІХ–ХХ ст. діалогічне мовлення досліджувала Н. П. Щербачук, яка,
поряд із низкою питань, звернула увагу на «реалізацію
комунікативних типів простого речення у репліці-запитанні і репліцівідповіді, особливості актуального членування простого речення
(темо-ремні відношення) діалогічного мовлення» [16, с. 2].
Своєрідну ознаку діалогічного мовлення автор вбачає в тому, що
«структури містять лише те головне, про що необхідно запитати або
відповісти в кожному окремому випадку, уникаючи вживання зайвих
у смисловому відношенні слів… З цим пов’язана неповнота реплікреакцій та реплік-стимулів» [16, с. 6], що й зумовлює своєрідну
синтаксичну
будову
складників
діалогу,
яку
детально
схарактеризовано в роботі.
Вагомим є висновок Н. П. Щербачук, зроблений після
детального аналізу означених художніх текстів, що «формами
відображення найбільш загальних закономірностей діалогічного
мовлення в сучасній українській мові є комплекси «питаннярозповідь», «питання-питання», рідше вживаються – «розповідьпитання» та «спонукання-розповідь». Периферію становлять єдності
«питання-спонукання» » [16, с. 11].
Таким чином, діалогічне мовлення є найбільш наближене до
звичайного живого спілкування, оскільки наявна велика кількість
неповних конструкцій, незакінчених речень, слів-речень, вокативів,
кожен із яких завдяки певній інтонації може передавати різну
інформацію, тоді як, наприклад, речення із прямою мовою становлять
абсолютно іншу за структурою синтаксичну одиницю.
Специфічною будовою характеризуються драматургійні
твори, які неодноразово ставали об’єктом різноаспектних
досліджень насамперед літературознавців, а згодом і мовознавців,
які звертали увагу на структуру таких текстів, особливості
побудови монологів та діалогів, авторських ремарок, їхнє значення
та вплив на реципієнта. Тут варто згадати наукові доробки
А. Й. Багмут, П. С. Дудика, Д. Х. Баранника, Н. М. Сафонової,
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Н. О. Слюсар та ін., остання з яких безпосередньо проаналізувала
мову української драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (зокрема
І. К. Карпенка-Карого,
М. Л. Кропивницького
та
М. П. Старицького) з метою схарактеризувати організацію її
мовно-композиційних складників – діалогів, монологів та засобів
інфраструктури речення [10, с. 3].
З погляду репрезентології драми – це класичний зразок
монологічного, діалогічного та полілогічного мовлення. Вивчаючи
діалогічне та полілогічне мовлення драми, його структурну,
семантичну та прагматичну роль із погляду суб’єктивної
модальності, Н. М. Сафонова зазначає, що «різниця між
драматургічним й усним діалогом полягає в тому, що останньому
притаманна односпрямована адресатність у своїх рамках. Художній
діалогічний текст має внутрішньо- і зовнішньотекстову адресатність.
У драматургічному тексті співвідношення автора і читача драми
постає у вигляді схеми: автор > персонаж – персонаж > читач. Пряма
взаємодія між драматургом та читачем не можлива» [9, с. 5].
У драматургійних текстах абсолютно відмінними є слова автора,
або авторські ремарки. Якщо в художніх діалогах вони можуть
вводити лише першу репліку:
Прийшов додому, сказав дружині:
– Пропонують полігон.
– І ти згодився?
– Я солдат.
– А про мене ти подумав?
– Подумав: збирайся (О. Гончар);
давати семантичну характеристику частини діалогу:
– І що?
– Найшли молодця, – похнюпилася Ярина (М. Стельмах),
вказуючи на спосіб та специфіку мовлення персонажа (на
зразок: сказав, прошепотів, прошелестів, голосно крикнув тощо),
то в драматургійних текстах авторський коментар «оформлює
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репліки персонажів, передаючи вербальну чи невербальну дію, і є
основним смислоутворювальним компонентом паратексту,
здатним передавати додаткове до реплікового суб’єктивномодальне аранжування висловлення» [9, с. 16].
Таким чином, погоджуємося з думкою Н. О. Слюсар, що «драма
має свій, особливий спосіб авторизації прямої мови. Цим способом є
ім’я дійової особи (або його еквівалент), вжите перед кожною з
реплік персонажа в діалогічному ланцюжку. Таке ім’я становить
собою згорнутий до одного слова варіант так званих слів автора при
прямій мові, звичайно використовуваних у діалогічних фрагментах
усіх інших функціональних форм і жанрів мови – художньої і ділової.
Такий називний імені є своєрідною матеріалізацією ремарки
коментувального типу» [9, с. 11]. Це специфічний для драми як роду
художньої літератури засіб організації тексту, типовий компонент
інфраструктури речення в драматургійному варіанті.
Отже, діалогічне мовлення у структурі драматургічних текстів –
це безпосередня пряма мова, оформлена відповідно до граматичнопунктуаційних норм української мови та задуму автора (зі
стилістичного погляду), де слова автора, будучи своєрідними
паратекстовими
елементами,
виражаються
однослівними
номінативними реченнями, що стоять безпосередньо перед реплікою,
та довільними синтаксичними конструкціями з додатковою
інформацією про дії / поведінку учасників діалогу.
Якщо більшість наукових розвідок базувалася на вивченні
функціонування діалогів у художньому, розмовному та офіційноділовому стилях, то В. В. Шабуніна звернула увагу на діалогічну
організацію науково-навчальних текстів, довівши, що діалогізація
як імітація природного діалогу в парі «автор – адресат» є
невід’ємним складником будь-якого тексту. Цю думку автор
підтверджує запропонованою дефініцією щодо розуміння діалогу в
широкому значенні: «Будь-який текст певною мірою
діалогізований, оскільки передбачає виражену мовними засобами
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взаємодію комунікаторів, активне сприймання тексту адресатом, а
також вплив останнього на автора висловлення» [15, с. 1].
Незважаючи на очевидну монологічність окремих форм
навчання, автор зазначає, що «усні й писемні форми існування жанрів
науково-навчального підстилю діалогічні за своєю природою.., мають
адресата й передбачають його безпосередню реакцію» [15, с. 10].
Тобто навіть під час читання лекції, виголошення доповіді
викладачем або студентом передбачається певна реакція слухача,
нехай навіть на підсвідомому рівні. А це вже своєрідний діалог між
мовцем та слухачем, на відміну від справді комунікативних актів
(семінарів, бесіди, колоквіумів, дискусій, диспутів, консультацій,
практичних занять тощо) на рівні «адресат – адресант».
Водночас В. В. Шабуніна пропонує детальну характеристику
мовних засобів активізації уваги адресата в текстах підручника й
навчального посібника, оскільки саме вони й привертають увагу
студентів і створюють враження комунікативного акту, а не лише
однобічне беззаперечне отримання інформації.
На діалогічність наукового мовлення таких жанрів, як
монографія, статті, відгук, прилюдний захист дисертації тощо,
звертає увагу В. А. Борисов, досліджуючи лінгвокультурний аспект
українського мовознавчого дискурсу та окреслюючи ідіостильову
специфіку наукового текстотворення. Яскравим прикладом діалогу,
на думку автора,є виступ дисертанта, питання членів ради, виступи
опонентів [2, с. 6], а текст як один із засобів наукової комунікації, у
процесі якої отримують нове наукове знання, уможливлює діалог між
автором і читачем [2, с. 14].
На особливості діалогічного мовлення, але з погляду взаємодії
автора і персонажа звертали увагу і літературознавці. Так,
О. Б. Поліщук на основі української новітньої прози 90-х років ХХ ст.
вивчає проблеми художнього діалогу автора й персонажа, що
допомагає усвідомити «індивідуальну стилістичну палітру творчості
кожного з розглянутих сучасних прозаїків зокрема і з’ясувати
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специфіку сучасної прози в цілому» [7, с. 18] і таким чином показати
ставлення автора до персонажа.
Як триєдине співвідношення «автор – герой – читач» кваліфікує
діалог Т. С. Чонка, яка схарактеризувала сутність діалогу у
філософському, психологічному та літературознавчому розуміннях.
Поряд зі звичайним діалогом, спрямованим на обмін певною
інформацією, автор виокремлює «універсальний діалог як
безперервне і нескінченне розуміння світу і людини, як проникнення
у глибини буття та осягнення його найвищих – понадемпіричних –
істин і вартостей. Глибинна єдність літературного твору полягає у
діалогічних взаєминах автора – героя – читача, коли відбувається
Творення (автор – герой – світ твору), Одкровення (автор – герой –
читач), Спасіння (читач – герой – автор)» [13, с. 6]. Досліджуючи
творчість В. Набокова, Т. С. Чонка виокремила діалог-сповідь, діалогпошук, діалог-гру, зазначаючи, що будь-який авторський задум уже є
діалогічним, оскільки спрямований на комунікацію із художнім
персонажем та читачем [13, с. 7, 14, 15].
Окремо зупинимося на працях, присвячених діалогічному
мовленню, але джерелом дослідження яких є англійська мова. Так,
Г. О. Ющенко звернула увагу на інтонаційне оформлення
англійського діалогічного мовлення в офіційно-діловій сфері
спілкування,
визначила
основні
структурно-семантичні,
соціолінгвістичні, функціонально-прагматичні й емоційно-модальні
ознаки англійського діалогу в офіційно-діловій сфері [17, с. 2]. У
контексті нашого дослідження вартує уваги запропонована автором
структура діалогу, що має «три блоки: початок, який слугує
актуалізації прагматичної мети діалогу; основна частина, у межах
якої відбувається розвиток подій, та вирішення проблеми;
завершення, що слугує логічним закінченням спілкування в цілому»
[17, с. 5]. Процес спілкування зазвичай починається зі встановлення
контакту та вибору стратегії комунікації, далі відбувається
безпосередній обмін певною інформацією, форми й засоби якого
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зумовлюються її змістом, закінчення діалогу також прямо залежить
від його змісту. Якщо Г. О. Ющенко у завершальній частині діалогу в
офіційно-діловій сфері виділяє «попередньо-заключний та власнезаключний фрагменти» [17, с. 5], то такі етапи в інших стилях
мовлення, зокрема в художньому або розмовному, можуть бути
відсутніми або ж можуть передаватися невербальними засобами.
Також об’єктом дослідження ставав і діловий діалогічний
дискурс, оскільки він, на думку Т. В. Чрділелі, «характеризується
особливою формою організації мовного матеріалу, детермінованою
метою спілкування, співвідношенням інтенцій комунікантів та їхніми
статусно-рольовими характеристиками» [14, с. 20]. Досліджуючи
діалоги з погляду інтеракції, автор відповідно виокремлює такі типи
дискурсу,
як
«доповнюючий»
(отримання
інформації),
«координативний» (досягнення мети) та «трансигентний» (ліквідація
суперечностей) [14, с. 17]. Кожен із різновидів вербалізується
певними мовними засобами, що відображено в роботі.
На матеріалі того ж таки діалогічного мовлення Л. В. Козяревич
схарактеризувала вербальні й невербальні засоби емпатизації,
виокремивши діалогічні дискурси з вербальною, невербальною та
комбінованою домінантою та звернувши увагу на семантичний
аспект складників комунікації [16].
Діалог як репрезентант категорії згоди на засадах
комунікативного, прагмалінгвістичного та когнітивного підходів
вивчала Н. К. Войцехівська. Результати дослідження, проведеного на
основі текстів української літератури ХХ–ХХІ ст., дали авторові
підстави стверджувати, що «діалог, як правило, базується на двох
типах відношень – відношенні згоди з попереднім висловленням
співрозмовника та відношенні незгоди з ним» [3, с. 3], з чим ми теж
погоджуємося. Поряд з аналізом комунікативних ситуацій, які
сприяють успішній реалізації акту згоди, Н. К. Войцехівська звернула
увагу на синтаксичну структуру діалогічних реплік крізь призму
експліцитності / імпліцитності вираження, зазначивши, що коли план
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змісту висловлення не відповідає плану вираження, то значення згоди
співрозмовник розуміє на основі переосмислення [3, с. 11], тобто
йдеться про неповні ситуативні конструкції.
Вивченню інтонаційної організації французьких діалогічних
єдностей, що виражають згоду/ незгоду, присвячена робота
Е. М. Андрієвської. У контексті нашого дослідження на увагу
заслуговує запропонована автором номінація складників діалогу –
репліка-стимул і репліка-реакція, які взаємозалежні між собою, одна
автоматично породжує іншу, таким чином сприяючи комунікації [1,
с. 6].
Таким чином, детальний аналіз праць низки науковців дозволяє
нам окреслити диференційні ознаки діалогу: діалог – це 1) розмова
двох осіб, яка відбувається з певною комунікативною метою (обмін
/ отримання інформації), 2) модель спілкування, за якого адресат
погоджується з почутим або заперечує його; 3) становить своєрідне
розгортання мовленнєвої ситуації, яка потребує певного завершення
(реакції), відповідно може бути доповнювальним, кумулятивним, і
альтернативним, дискусійним; 4) має зумовлену певною ситуацією
специфічну синтаксичну будову (неповні речення, слова-речення,
незакінчені речення), що через наявність експліцитних змістів сприяє
економії мовних зусиль; 5) сукупність реплік, які хоч і будуються за
зразком двоскладних або односкладних речень, проте мають
контекстуальне значення і як звичайні самостійні частини твору з
погляду розуміння існувати не можуть; 6) найбільш наближена до
звичайного живого спілкування форма комунікації; 7) двобічний
мовленнєвий акт, який сприяє декодуванню змісту розмови.
Типологія діалогічного дискурсу залежить від належності
висловлювання до певного стилю, жанру твору, комунікативної мети,
ситуації, семантики тексту, структури діалогу тощо.
Перспективу дослідження вбачаємо в характеристиці інших
наукових доробків, присвячених теоретико-практичному вивченню
діалогічного дискурсу.
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Torchynska N. M. Stan
ojczystym językoznawstwie.

badań

języka

dialogicznego

w

Adnotacja
W przedstawionym artykule przeprowadzono analizę rozpraw doktorskich,
skierowanych dla badań dialogu jako podstawowejjednostki komunikacyjnej w
strukturze różnych stylów tekstowych; skupienie podstawowej uwagi na definicji,
strukturze, modelachjęzyka dialogicznego, które opierają się głównie na roli
niegocjatorów i zróżnicowanych cechach dialogu.
Słowa kluczowe: akt komunikacyjny, dialog, środki werbalne i
niewerbalne, model, definicja.

Torchynska N. M. The status of study of dialogic speech in
native linguistics.
Summary
The article deals with the analysis of dissertation papers, aimed at the
comprehensive study of the dialogue as the main communicative unit in the
structure of texts of different styles; the main attention is focused on the
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definition, structure, models of dialogue speech, which are based mainly on
the role of interlocutors. The analysis of a number of works allows us to
outline the differential features of a dialogue: 1) a conversation of two
persons, which occurs with a particular communicative purpose (exchange /
reception of information); 2) model of communication in which the recipient
agrees with what he is heard or denies it; 3) is a kind of deployment of speech
situation that requires a certain completion (reaction), respectively, it can be
complementary, cumulative, and alternative, debatable; 4) has a specific
syntactic structure, occasioned by a particular situation, that contributes to
saving the language effort due to the presence of explicit contents; 5) a set of
replicas that have a contextual meaning and can not exist as ordinary
independent parts of the work in terms of understanding, despite being built on
the model bi-complex or monosyllabic sentences; 6) the form of
communication is the most approximate to the ordinary live communication;
7) a two-way speech act that helps to decode the content of the conversation.
Key words: act communicative, dialogue, verbal and nonverbal means,
model, definition.
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СИСТЕМАТИЗЦІЯ ВЛАСНИХ НАЗВ
ЗА ЧАСТОТНІСТЮ ЇХ ВЖИВАННЯ
У статті власні назви систематизовано за частотністю їх
вживання. Описано історію становлення такої типології онімів, яка
тісно збігається із градацією пропріальних одиниць за продуктивністю.
Основними типами власних назв, виокремленими за цією ознакою, є
високо-, середньо- і низькочастотні назви, а також модні, або
популярні, та рідкісні, або раритетні, найменування.
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низькочастотні назви, продуктивність, рідкісні
середньочастотні назви частотність.

найменування,
найменування,

Комплексний аналіз власних назв передбачає з’ясування трьох
блоків їхніх особливостей – денотатно-характеристичного (оніми
систематизуються за особливостями денотатів), етимологословотвірного (в основі – походження пропріативів) та
функціонального (типологія за стилістичними атрибутами, сферою
вживання, правописом, відмінюванням та іншими подібними ознаками
найменувань) [див.: 22, с. 10–13]. Як складник функціональної
характеристики онімів кваліфікується їхня частотність.
Безумовно, частотність вживання пропріальних одиниць і
продуктивність певних словотвірних типів мають багато
спільного, однак не всі дослідники це визнають. Наприклад,
А. О. Білецький
при
визначенні
частотності
пропонує
відмежуватися від продуктивності словотвірних типів і вважає, що
вагомість
статистичному
вивченню
онімів
забезпечить
застосування кількісних (квантитативних) і навіть математичних
прийомів, на основі чого власні назви можна буде поділити на
формальні, реальні і вербальні класи [див.: 3, с. 49–51].
Більшість мовознавців, однак, певним чином ототожнює
частотність і продуктивність словотвірного типу. Слід, проте,
зазначити, що в перших ономастичних студіях частотність або
майже ігнорувалася, або трактувалася у спрощеному вигляді.
Наприклад, у проекті української ономастичної термінології
В. В. Німчука зафіксовані лише одиничні терміни, які мають до
частотності певні стосунки [див.: 12, с. 30–31, 34, 37, 41].
У «Словнику російської ономастичної термінології»
Н. В. Подольська вже з’ясовує сутність цього поняття
(частотність – «вживаність назви, для характеристики якої
використовується зазвичай частота фіксування назви в тексті
визначеного обсягу або в мовленні; частотність може бути
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виражена у відсотках» [14, с. 147], а за цим критерієм розмежовує,
з одного боку, частотні (модні) прізвища та імена, а з іншого –
рідкісні, або раритетні, прізвища та імена, зокрема нові [див.: 14,
с. 72–75, 77, 142–143].
Безперечно, саме на основі частотності пропріальних одиниць
виокремлюються так звані модні власні назви. О. В. Суперанська
вважає, що мода на оніми пояснюється складною взаємодією
мовних і позамовних факторів, які впливають на вибір назви, а
«проблеми моди пронизують всю ономастику, і в кожній її галузі
розвиваються по-особливому» [20, с. 43]. Найбільш часто такі
номінації виділяють серед особових імен (наприклад, у 20–40-х
роках ХХ ст. – Ельвіра, Ельвіна, Естелла тощо), комерціонімів (у
50-х роках ХХ ст. назви магазинів почали перегукуватися із
профілем торгівлі, наприклад, «Малюк», «Чобіток»), товаронімів
(після 1945 р. назву «Перемога» отримали автомобіль і годинник, а
наприкінці 50-х років ХХ ст. найменування «Супутник» – мило,
бритва тощо) [див.: 20, с. 42–44].
В енциклопедії «Українська мова» мода на особові імена
кваліфікується як «колективні уподобання, звичаї, пов’язані з
вибором імені для новонароджених. Значною мірою залежить від
суспільно-історичних та релігійно-культурних чинників» [23,
с. 366]. Так, «у 60-х рр. найпоширенішими іменами були Сергій,
Олександр, Андрій, Володимир, Ігор, Олена, Ірина, Світлана,
Тетяна, Наталя. З 80-х рр. спостерігається тенденція до
активізації давніх популярних імен: Іван, Денис, Кирило, Максим,
Дарина, Катерина, Марія та ін.» [23, с. 367].
Таким чином, засвідчено, що «власні назви різних типів
пронизують усі сфери людського життя і діяльності, що склад назв
і їхнє соціальне й ідеологічне навантаження значною мірою
визначаються соціальними, історичними, економічними та іншими
факторами, які, вплітаючись у власне мовні процеси ономастики
(власні назви – слова, які розвиваються за законами мови), можуть
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їх прискорювати або гальмувати» [20, с. 44]. Тому закономірно,
що «норма вживання визначається традиціями і може бути
вирахувана статистично: зазвичай нормативне – це і є найбільш
частотне» [20, с. 311].
Саме від вказаних і багатьох інших чинників залежить
частотність вживання власної назви, що, як вказують дослідники,
передусім може бути визначена або як частотна (модна), або як
рідкісна (раритетна).
Ономастами визначена частотність насамперед антропонімів
(зокрема імен та прізвищ), топонімів (передусім ойконімів) і
поетонімів; рідше з’ясовується продуктивність серед інших
розрядів пропріальних одиниць.
Наприклад, «у Луцьку традиційні найуживаніші імена
охоплюють 84 % чоловічої підсистеми іменникá і 75 % – жіночої»
[див.: 18, с. 13].
Ще більш різноплановим є з’ясування частотності прізвищ.
Після визначення Ю. К. Редьком чотирьох найбільш поширених
типів прізвищ (антропоніми на -енко, -єнко; -ук-, -юк, -чук;
-ський, -цький, -зький і антропонімізовані апелятиви [див.: 17,
с. 320–322] ) вітчизняні дослідники звернули увагу і на інші
аспекти, насамперед – на семантику твірних основ (наприклад,
засвідчено, що «найчисленнішою групою прізвищ, основи яких
співвідносні з особовими апелятивами, є семантема «Назви осіб за
їх зовнішніми ознаками» (1008 прізвищ), у якій переважають назви
людей за особливостями тіла та обличчя (321 прізвище), назви
людей за кольором волосся, шкіри (279 прізвищ) та назви людей за
фізичними вадами (133 прізвища)» [1, с. 106] і мотиваційні
відношення, які встановлювалися у момент номінації (наприклад,
Ю. І. Фернос у складі антропонімії Уманщини не лише визначила
продуктивність мотиваційних типів, а й простежила динаміку їх
зміни протягом різних хронологічних зрізів; так, продуктивність
локативних особових назв становила: у ХVІІ ст. – 9,91 %; ХVІІІ ст.
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– 12,67 %; ХІХ ст. – 19,48 %; ХХ ст. – 16,41 %; на початку ХХІ ст.
– 10,69 % [див.: 25, с. 128] ).
Серед топонімічних досліджень домінують студії, у яких
встановлено продуктивність різних ознак найменувань населених
пунктів, на кшталт: «У досліджуваному регіоні Полтавщини
переважають морфологічний і семантичний способи творення назв
поселень, на які припадає відповідно 41,7 % і 40,9 % ойконімів» [9,
с. 12]; «У досліджених нами ойконімах використано 45 варіантів
імені Іван, які відображені в основах 310 назв населених пунктів,
по 24 варіанти від імен Микола і Михайло, що зафіксовані,
відповідно, в 130 і 183 ойконімах» [11, с. 17]; «Серед
відантропонімних ойконімів північної Хмельниччини найбільшу
кількість становлять посесивні назви, що є наслідком політичного
та соціально-економічного розвитку суспільства. ДністровськоБузьке
межиріччя
також
характеризується
значною
продуктивністю таких найменувань (ХІ – ХІV ст. – відповідно
45 % і 26,8 %; ХV ст. – 40 % і 20,9 %; ХVІ ст. – 27,3 % і 20,9 %...»
[5, с. 123; 24, с. 197]; «За генезою ойконімія Прикарпаття має
виразно східнослов’янську, українську основу. Більше 97 % назв
поселень краю є чисто слов’янськими як за походженням твірних
основ і словотворчих формантів, так і за будовою» [4, с. 184–185].
Ще більше особливостей стали основою для зіставлення
поетонімів, що виконувалося із застосуванням математичностатистичних методів. Визначається продуктивність розрядів
пропріальних одиниць («Досліджуваний матеріал засвідчує широту
та різноманітність топонімної системи творів М. Хвильового …
Зокрема за видовими ознаками можна виділити ойконіми (72 назви),
хороніми (70), урбаноніми (55), гідроніми (30), ороніми (23),
годоніми (15) та інші групи» [24, с. 6] ), зокрема й окремих власних
назв і в літературі («Так, у романі «Маруся Чурай» лексема Бог
становить 55 слововживань, що складає 11,4 % від загальної
кількості імен цього твору» [13, с. 7] ), і в народнопоетичному
227

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14

мовленні («У народнорозмовній фразеології великою частотністю
відзначаються особові імена та їх варіанти, особливо Іван (137 ФО),
Хома (78), Григорій (77); Гапка (52), Параска (36), Хима (27)» [10,
с. 5] ); з’ясовується поширення поетонімів у різних жанрах
художніх творів («Різні за жанром літературні тексти містять
приблизно однакову кількість ЛХА: прозові – 25 %, драматичні –
24,4 %, поеми – 34 % та поезії – 16,6 %» [7, с. 13] ); окреслюється
сфера вживання поетонімів («Порівнюючи функціонування повної
(офіційної) форми імені у романах Г. Тютюнника «Вир» та
В. Земляка «Лебедина зграя», маємо констатувати, що у
Г. Тютюнника дана антропомодель уживається із значною
перевагою (43 % проти 23,3 %)» [19, с. 124] ); виділяються
стилістично-виражальні можливості поетонімів («За нашими
підрахунками, виразниками стилістичної значущості ЛХА
виступають: словотворчі засоби (~ 46%); лексичні засоби (~ 31 %);
фонетичні засоби (~ 16 %); синтаксичні засоби (~ 5 %);
морфологічні засоби (= 1 %)» [2, с. 89] ) тощо.
З’ясування частотності вживання або продуктивності окремих
ознак проводиться і на матеріалі інших секторів онімного
простору української мови, таких як ергоніми («Проаналізовано
три основних типи ергонімів – 1) відапелятивний (40,6 % від
загальної кількості); 2) відономастичний (37,5 % від загальної
кількості), який поділено на чотири види: а) відантропонімний
(9,3 %), б) відтопонімний (23,7 %), в) відтеонімний (3,5 %),
г) відкосмонімний (1 %); 3) комбінований (21,9 % від загальної
кількості)» [8, с. 13] ), міфоніми («Українськими фольклорними
текстами зафіксовані особові імена від назв тваринного світу:
Волова шкіра (1), Жаба (2), Коневич (2), Ведмедюк (1), Орел (1),
Пан Пташинський (1), Раче-небораче (4), Рибка (2), Сукевич (3),
Чирипаха (1)» [15, с. 125] ), відонімні похідні, на зразок кулінарної
термінології і номенклатури (КТН), мотивованих власними
назвами («Найбільше зареєстровано дериватів, утворених від назв
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країн (405 одиниць) і астіонімів (327)» [16, с. 8] ) та інші класи
пропріальної лексики.
За основу зіставлення беруться і власне функціональні або
ментальні особливості власних назв. Зокрема, О. Ю. Карпенко
зазначає: «Частотність є одним із чинників у віднайденні денотата
при асоціативних експериментах, хоч і не найвагомішим.
Головним тут є знаність, популярність денотата, адже чим
найуживаніше ім’я, тим більше значних історичних осіб воно
обіймає» [6, с. 348]. За даними проведеного дослідницею
експерименту, для 62 % респондентів ім’я Тарас ототожнювалося
із прізвищем Шевченко, а для 7 % реципієнтів – із прізвиськом
літературного персонажа Бульба; ім’я Богдан у ментальних
лексиконах
42 %
реципієнтів
породжувало
асоціацію
Хмельницький, у трьох випадках – Тітомир (співак), у двох –
Ступка (актор), в одному – Ігор Антонич (поет) [див.: 6, с. 353].
«Наведені приклади засвідчують, що дані, здобуті за
допомогою математично-статистичних методів, можуть бути
використані при характеристиці усіх онімних полів, секторів,
сегментів і елементів, як у синхронному, так і в діахронному
аспектах, для порівняння практично усіх атрибутів пропріальних
одиниць:
семантичних,
дериваційних,
мотиваційних,
етимологічних, хронологічних та інших» [див.: 22, с. 188].
Крім встановлення частотності за окремими ознаками, ми
запропонували виділяти три групи пропріальних одиниць, такі як:
1) високочастотні номінації, до яких належать, наприклад,
прізвище Мельник, ім’я Олександр, ім’я по батькові Іванович,
прізвисько Сірий, теонім Бог, етнонім українець, кінонім Дружок,
астіонім Київ, пелагонім Чорне море, потамонім Дніпро,
пенінсулонім Крим, едитонім Карпати, галактиконім Чумацький
Шлях, сателітонім Місяць, астронім Сонце, міністеріонім Верховна
Рада України, курортонім Буковель, наутонім «Титанік»,
спиртонім «Російська» (горілка), тортонім «Київський», газетонім
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«Факти», портретонім «Джоконда», кінофільмонім «Місце
зустрічі змінити не можна», артіантропонім Володимир Шарапов,
поезонім «Заповіт», геортонім Новий рік, обер-школонім
Оксфордський університет, командонім «Динамо» (Київ) та інші,
які, по-перше, загальновідомі, по-друге, мають типові ознаки,
пов’язані з їхнім творенням і функціонуванням;
2) середньочастотні найменування, до яких можна віднести
прізвище Михайлів, ім’я Петро, агіонім Свята Параскева, етнонім
аргентинець, бовонім Лиска, регіононім Донбас, ойконім Рівне,
едитонім Урал, океанонім Тихий океан, лімнонім Свитязь, планетонім
Марс, еклезіонім Володимирський собор, метонім Ейфелева вежа,
космопорейонім «Аполлон», журналонім «Телегід», пейзажонім
«Сосновий ліс», кінофільмонім «Земля», прозонім «Собор», геортонім
Маковея, командонім «Сокіл» тощо; вони переважно теж
загальновідомі, мають типові дериваційні і функціональні особливості,
однак менш активно побутують у мовленні;
3) низькочастотні оніми, якими вважаються прізвище
Підіпригора, ім’я Ульян, династіонім Романови, етнонім гаїтянин,
гіпонім Колумбус, суверенонім Буркіна-Фассо, ойконім Браззавіль,
вулканонім Кракатау, кометонім комета Галлея, кінофільмонім
«Звичка одружуватися», драмонім «Фронт», клерикал-геортонім
Мученика Конона Ісаврійського (18 березня) та ін., які у більшості
мовців перебувають у пасивному словниковому запасі.
Крім того, за такими ж ознаками виділяються вже згадані
раніше популярні, або модні, номінації (ім’я Зоряна, колишні
назви – астіонім Червоноармійськ, фермеронім колгосп імені
Леніна, фабриконім «Жовтень»), та рідкісні, або раритетні,
найменування (ім’я Нил, антропопоетонім Переїдьколесомкурку,
ойконім Сакко і Ванцетті) [див.: 22, с. 188–190].
Зазначимо також, що при систематизації власних назв за
частотністю їх вживання можливі певні розходження, зумовлені
територіальним, хронологічними, освітніми, персональними та
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іншими чинниками, оскільки критерії розмежування за цією
ознакою (особливо для пропріативів у цілому) чітко не вироблені.
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Торчинский М. Н. Систематизация имен собственных по
частотности их употребления.
Аннотация
В статье имена собственные систематизированы по частотности
их употребления. Описана история становления такой типологии
онимов, которая тесно совпадает с градацией проприальных единиц по
производительности.
Основными
типами
имен
собственных,
выделенными по этому признаку, являются высоко-, средне- и
низкочастотные названия, а также модные, или популярные, и редкие,
или раритетные, наименования.
Ключевые
слова:
высокочастотные
названия,
модные
наименования,
производительность,
редкие
наименования,
среднечастотные названия, низкочастотные названия, частотность.

Torchynskiy M. M. Systematization of the proper names
according to the frequency of their use.
Summary
Comprehensive analysis of the proper names suggests the identification
of three blocks of their peculiarities associated with the characteristics of
denotate, the origin and function of the names. The frequency of onymiesis
qualified as a component of their functional characteristics. N. V. Podolska
qualifies the frequency as the use of the name.Usually the frequency of
capturing the name in the text of a certain volume or in speech is used for its
characteristics. As we see, the frequency coincides in a certain way with
productivity, with which other onomasts agree (for example, V.V. Nіmchuk and
O. V. Superanska).
The data presented in the article shows that the frequency can be a
component of the characteristics of all the onymic fields, sectors, segments and
subelements, both in synchronous and diachronic aspects, practically for
comparison of all proprietary units' attributes: semantic, derivative,
motivational, etymological, chronological and others.
In general, it is proposed the distinction between three groups of proper
names: high, medium and low frequency.
Key words :high-frequency names, fashion names, low-frequency names,
productivity, rare names, mid-frequency names, frequency.
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ВИРАЖЕННЯ МАГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ МОВИ
У ТЕКСТАХ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ
У статті досліджено магічну функцію мови у текстах українських
господарських замовлянь. Розглянуто міфологізовані елементи природи,
які виступали зразками для організації життя людини і родини, що
описувала магічно гармонізована за допомогою ритміки та інших засобів
мова. Зазначено, що виконавець замовляння звертається до
божественної сили, показує свою включеність до світобудови і просить
допомогти в досягненні певного ефекту. Проаналізовано мовні засоби
сакралізації текстів замовлянь, що підтверджує думку про розвиток
цього жанру фольклорних творів із язичницьких молитов.
Ключові слова: магічна функція мови, текст, господарські
замовляння, ритміка, повтор, епітет, порівняння, магічні числа.

Сучасні дослідження показують, що значна частина історично
усталених форм програмування поведінки людини ґрунтується на
магічних практиках, які своїм корінням сягають періоду єдності
людини з природою [9, с. 45].
Магічна, або «заклинальна» (визначення Н. Б. Мечковської),
функція мови в контексті інших аспектів узаємодії мови і сакральної
сфери виступає предметом дослідження Д. К. Зеленіна [5],
Н. Б. Мечковської [6]. Інші дослідники віддають перевагу термінові
сугестивно-магічна функція мови або магічна функція мови [8]. Вплив
мови на релігійне мислення досліджує Б. А. Успенський [10].
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Дж. Дж. Фрезер у праці «Золота гілка: Дослідження магії і
релігії» підкреслив відмінності магії (впливу на надприродне) від
релігії (вшанування богів) і мантики (запитування потаємних сил) і
запропонував цілісну концепцію магії. Фундаментальні засади
магії і науки тотожні: віра в порядок і одноманітність природних
явищ. Маг має силу остільки, оскільки слідує правилам свого
мистецтва і природним законам, як він їх розуміє. Релігія
протилежна магії, оскільки спирається на уявлення про
персоніфіковані божества, які втручаються у хід подій, про
залежність законів природи від волі божеств. Магія виходить із
уявлення, що весь світ, включаючи й богів, підпорядкований
неперсоніфікованим силам, і хто їх знає, той може впливати на
світ. Магія передує релігії, оскільки базується на простіших
засадах. Закони магії спільні для різних традицій, а релігійні
системи відмінні. Перехід від магії до релігії відбувся тоді, коли
люди побачили свою нездатність впливати на сили природи й
визнали свою слабкість. Фольклорист відзначав, що первісна
людина не замислювалася над теорією магії, використовуючи її
тільки практично, що вказує на роль магії як мистецтва, а не
науки, а сліди науки в магії можуть бути виявлені шляхом
дослідження [11].
Погляди Дж. Дж. Фрезера викликали і викликають численні
дискусії у фольклористиці, релігієзнавстві та інших науках, однак
висловлені ним ідеї потребують якнайглибшого осмислення,
зокрема з погляду антропоцентричної парадигми сучасної
лінгвістики.
Коментуючи міркування Дж. Дж. Фрезера, Л. Вітгенштейн
зазначає, що магія завжди спирається на символізм і мову, у яку
вкладена ціла міфологія. Дослідник сумнівається в інтерпретації
Дж. Дж. Фрезером магії як «хибної фізики», «хибної медицини»,
«хибної техніки». Ритуал пов’язаний з архаїчною мовою жестів
[2]. Таким чином, якщо для Дж. Дж. Фрезера магія є хибною
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наукою, то для Л. Вітгенштейна – мовно-символічним,
семіотичним явищем.
Метою статті є дослідження магічної функції мови у текстах
українських господарських замовлянь.
Досягнення поставленої мети стає можливим за умови
виконання таких завдань: визначити міфологізовані елементи
природи, які виступали зразками для організації життя людини і
родини, що описувала магічно гармонізована за допомогою
ритміки та інших засобів мова; проаналізувати замовляння, в яких
виконавець звертається до божественної сили, показує свою
включеність до світобудови і просить допомогти в досягненні
певного ефекту; описати мовні засоби сакралізації текстів
замовлянь, що підтверджує думку про розвиток цього жанру
фольклорних творів із язичницьких молитов.
Приклади українських замовлянь подаємо в тих формах, у
яких вони трапляються в досліджуваних текстах.
Класифікація замовлянь передбачає їх поділ на лікарські
(замовляння кровотечі, замовляння зубного болю, замовляння
укусу змії, замовляння хвороб, замовляння вроків тощо); любовні
замовляння (замовляння хлопця або дівчини); господарські
замовляння (землеробство, скотарство, бджільництво та інші);
сімейно-побутові.
Розглянемо вираження магічної функції мови в текстах
українських господарських замовлянь, зупинившись саме на
замовляннях, що передбачають такий вид діяльності українців, як
скотарство.
Охороняючи корову від уроків, вперше виганяючи пасти,
промовляють: – Виганяю я свою корову, Переходить сам Господь
дорогу. Так як летіла пчола – не закривалася Не рукою, не полою,
Щоб так у мої корови не було уроков Ні ззаду, ні спереду, ні збоку [1,
с. 253]. Звернемо увагу на введення у текст замовляння релігійного
об’єкту, який має вже своєю присутністю вберегти від пристріту
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описану худобу. У цьому замовлянні функціонує порівняльна
конструкція, що включає структурні елементи так як – щоб так.
Міфологізовані елементи природи, які виступали зразками для
гармонізації Всесвіту, також функціонують у замовляльних
текстах на кшталт: – Колодязь Оврамій, вода Уліяна, сонце Осіянія,
місяць на ввесь світ, а я скочу поправить (рябу чи яку) корову на
ввесь вік [1, с. 253].
Ритмічна організація мови замовлянь відповідала, слід гадати,
уявленням про гармонію Всесвіту і нероздільності людини як
мікрокосму і світу як макрокосму, а характерним для замовлянь є
поєднання язичницької та християнської міфології, адже в одному
контексті, поряд зі звертанням до сил природи, зустрічаємо
звернення до Господа, як-от: – Ви, зорі-зоряниці, ви, Божі
помішниці, одна Захара, друга Варвара, третя Марина, з роси, з
води потягніть, моїй рябій корові молоко приверніть. Вода Осіяна,
земле Тетяна, ордансько ріко, обливала ти луги, береги, каміння й
креміння, і біле коріння, і піски, і тріски. Обмий, обчисть
рожденну, благословенну корову од стріту, од пристріту.
Господи, поможи, Господи, благослови, Господи, сохрани од злих
людей, од стріту, од пристріту, од зависті, од ненависті, бо не
сама я йду, а з трьома ангелами. Один попереду іде, дорогу
промітає, а другий благословенну манну наповняє, третій од усього
злого духа сохраняє [1, с. 254]. Концепт корова у замовляннях часто
функціонує з такими епітетами: ряба, рожденна, благословенна.
В. В. Жайворонок зазначає, що корова – джерело добробуту й
багатства, потребує особливого захисту від нечистої сили, її як
запоруку достатку, як члена родини оберігали від злого ока, від
відьом, взагалі від усякої нечистої сили [4, с. 306].
Магічно гармонізована за допомогою ритміки та інших
засобів мова описувала виконавця замовляння, який звертається до
божественної сили, показує свою включеність до світобудови і
просить допомогти в досягненні певного ефекту, наприклад, у
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замовляльному тексті, який передбачає дії у разі нестачі у корови
молока: – Драстуй, вода Оліяна, І ти, земле Тетяно! Я ж не
прийшов до тебе води брати, А прийшов помощі прохати.
Драстуй, вода-криниця, І ти, краснаяя дівиця, Ти часто в Бога
буваєш, Ключі одбираєш, Одімкни і пусти Божою росицею [1,
с. 257]. Щоб було молоко, то треба іти до криниці рано, до схід
сонця з відром, і не озиратися, щоб ніхто не побачив [1, с. 257].
Дослідження мовних засобів сакралізації текстів замовлянь
підтверджує думку про розвиток цього жанру фольклорних творів із
язичницьких молитов і дозволяє зробити внесок до реконструкції
набору мовних магічних засобів язичницької ідеології, як-от у
замовлянні на корову, щоб давала молоко, сир, масло, сметану: –
Добрий вечір, зорі-зірниці, Ви ходите по світі, ви ходите по
границі, Ви бачите добрі люди й чарівниці, Від Бога дано і від Бога
прислано Товстий сир, густа сметана й жовте масло. Гей, регуля,
іди пасись, напасайся, Іди манну собирай. Навстречу їй 77 відьмів,
77 опирів, І манну відібрали. Встрічає Божа Матір і питає: – Чого
ти, регулю, плачеш? – Як мені не ридати, як мені не плакати? Ішло
77 відьмів і 77 опирів, І манну відібрали. – Гей, регулю. Іди на
осіянську гору, Пасись, напасайся, Із земляних жил, із Божих сил, З
осіянської води, Назад молоко принеси, Товстий сир, густу
сметану, жовте масло. – Ішла дівка розтріпана, Ішла дівка
розчіпчана, Одно око вогненне, Одним оком світ запалить, А другим
стушить. А нашій регулі пристріт стушить [1, с. 256]. Зазначимо,
що в господарських замовляннях, як-от у зазначеному вище,
зустрічаємо лексеми відьма – один із головних персонажів нижчої
демонології [3, с. 70], опир або упир – за народними уявленнями,
мрець-злий дух, мрець-перевертень [4, с. 612], а магічне число 77
підсилює дію цих негативних персонажів у 77 разів. Також у цьому
замовлянні спостерігаємо повторення слів або словосполучень з
метою затримати увагу на певній важливій думці, а саме – на
позитивному результаті боротьби з пристрітом.
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У замовлянні може бути виділений своєрідний алгоритм
священнодійства, відображений у структурі тексту, який,
поєднуючись із елементами обряду, створює утаємничену магічну
атмосферу. Наприклад, щоб повернути корові молоко, коли його
чомусь не стане, господиня пече хліб і помічає, котрий першим із
них усадила в піч; коли хліби спечуться, то вона, виймаючи їх, із
того першого хліба зрізує цілушку; потім пізно вечором несе цю
цілушку до криниці, прив’язує до неї шнурочок і опускає її в
криницю так, щоби вона була у воді; прив’язавши шкурою
цілушку до цебрини, сама повертається додому; коли перший
півень заспіває, вона приходить до криниці й промовляє: – Добре
утро тобі, кирнице, ти вода ордання, на мня Оляна, вуд бога
прислана, течеш з Криму до Русалиму, обливаєш луги, береги,
каміння, креміння, обмий мою корову… Бере води з цілушкою,
повертається додому, дає корові цю воду пити з цілушкою; коли
корова п’є, то вона продовжує промову дальше: – Іди, моя корово,
на гору, на шовкову траву, шовкової трави накоси, відро молока
принеси. Іди, моя корово, до води, і в землю ногами дубони. Землю
ногами копай, молочного пожитку добувай. Іди, моя корово,
лугами, там здибишся з трома вужами. На першому вужові
жовтая сметана, на другому білий сир, на третьому зеленая
сирватка. То я в свої корови блаженної сметану і сир забираю, а
сироватку для дурнів оставляю!!!. Потім іде на город до буряків,
зриває вершки і каже: – Зриваю вершки з буряків. Забираю своє
молоко в дуряків. Приносить бурячиння й дає корові їсти, а сама
продовжує промову: – Щоби в моєї корови прибувало молоко в
рогах, в ногах, в шерсті, в хвості, з дванадцяти гір, з дванадцяти
сторін, так як прибуває в кирницях вода. Далі звертається до зір:
– Добрий вечір вам, зірниці, ви небеснії сестриці, ви ходите високо,
ви бачите далеко, то я вас прошу, благаю, на поміч ззиваю. Ідіть
по світу блукати, мої блажені корові пожитку шукати. Чи воно в
лісі, чи воно в полі, чи воно в лугах, чи воно в злих людей на руках.
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Чи воно в коморі під замком, замок відомкніт, камінь, кружок
здійміть, мої корові блажені пожиток заберіт. Потім звертається
до ікони: – Пресвятая Богородице, царице небесная, стань мені на
поміч, я на тебе, Господи, уповаю й від тебе, Господи, помочі
ожидаю [1, с. 258–259]. У цьому замовлянні функціонує
язичницька та християнська лексика. Пізніше, коли народ наш до
певної міри таки засвоїв собі головні основи християнства, він,
проте, не кинув і старої своєї віри, особливо дрібніших рис її, і
витворив цікаве особливе двовір’я: поєднання християнства зі
своєю давньою вірою, залишки якої ще й сьогодні скрізь
знаходимо в нашого народу [7, с. 64–65].
Замовляння, що ними заговорюють корову, щоб давала більше
молока, часто називали молитвами і промовляли вночі перед
великими святами (Різдвом, Новим роком, Великоднем, Спасом
тощо), обсипаючи тільну корову свяченим, із-під паски, маком,
кажучи: – Хто буде на мою корову в’їдати, тому оцей мак
субирати. Тобі, зла личино, цього маку не збирати, моєї корови не
скушати. Тоді тобі буде оцей ніж у плечі штрикати (при цьому
ножем штрикають у землю). Чоловічі, жіночі, хлоп’ячі, дівчачі,
подумані, погадані. Ні від яких очей тобі уроків (пристріт) не
приймати [1, с. 261].
Важливим моментом господарських замовлянь є виховний
вплив, особливо у текстах помсти за відібране молоко, де магічна
функція мови проявляється найяскравіше, як-от: – Не молоко я
січу, ой січу тої серце, що від моєї корови відобрала молоко [1,
с. 262]; – Як сесю купину переточили муряшки, так би ті гостец
голову розточив, що відобрала од моєї корови молоко [1, с. 263];
– Яка кірка на тополи, така би поріпана кожа на руках в тої була,
що від моєї корови відобрала молоко [1, с. 263]; – Як той пень
ізсох, так би тота ізсохла, що відобрала від моєї корови молоко
[1, с. 264]. Традиційні формули бажання функціонують у тексті та
побудовані за принципом символічного паралелізму. Зазначимо,
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що подібні замовляння промовлялися зазвичай вночі для
досягнення оптимального ефекту.
Господарство займало важливе місце у житті наших предків,
тому і замовляння були спрямовані на підтримку цього виду
діяльності, наприклад, щодо годування тварин: – Господу Богу
помолюся, і Матері Божій, і святому Харлампію Власію, і
пречистій Богородиці. Пречистая Богородиця, як оцей хліб
родицця, який той хліб вкісний, такий щоб у мене був скот
тушний [1, с. 269]. Експресивного відтінку вище зазначеному
тексту надає повтор, стійкі образно-поетичні означення елементів
християнського світобачення, звертання.
Отже, магічна функція мови у текстах господарських
замовлянь забезпечена організацією ритмічних груп слів, що
наближає замовляння до тонічного вірша; наявністю рим, до того
ж, рим синтаксичних, що репрезентують ті самі частини мови,
посилюючи ефект магічного повтору; повторами слів; наявністю
імпліцитних питань і відповідей; перелічення об’єктів, дій та ін. як
магічний засіб їх організації; використанням психологічного
паралелізму. Ритмічна організація мови замовлянь і психологічний
паралелізм відповідали, слід гадати, уявленням про гармонію
Всесвіту і нероздільності людини як мікрокосму і світу як
макрокосму. Гармонізуючи священну мову, людина прагнула
посприяти таким чином і гармонізації себе та своїх близьких в
аспекті фізичного і психічного здоров’я.
Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні
рекомендацій щодо використання концептуального, лексичного та
структурного потенціалу замовлянь у сучасних текстах.
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Шуляк С. А. Выражение магической функции языка в
текстах хозяйственных заговоров.
Аннотация
В статье исследована магическая функция языка в текстах
украинских хозяйственных заговоров. Рассмотрены мифологизированные
элементы природы, которые выступали примером для организации
жизни человека и природы, что описывал магически гармонизированный
с помощью ритмики и других способов язык. Отмечено, что
исполнитель заговора обращается к божественной силе, показывает
свою включенность к мирозданию и просит помочь в достижении
необходимого эффекта. Проанализированы языковые способы
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сакрализации текстов заговоров, что подтверждает мысль о развитии
этого жанра фольклорных текстов из языческих молитв.
Ключевые слова: магическая функция языка, текст, хозяйственные
заговоры, ритмика, повтор, эпитет, сравнение, магические числа.

Shuliak S. А. Expression of the magic language function in the
texts of economic orders.
Summary
The objective of the article is to study the magic function of the language
in the texts of Ukrainian economic orders.
Achievement of the objective set becomes possible after completing the
following tasks: to identify the mythological elements of nature, which served
as models for the organization of human life and family, describing magically
harmonized with the help of rhythm and other language means; to analyze the
orders in which the performer turns to divine power, shows his belonging to
the universe and asks for help in achieving a certain effect; to describe the
linguistic means of sacralization in the texts of orders, which confirms the idea
of folk genre development from pagan prayers.
The subject of the study is the magic function of the language, and the
object of the research is the texts of Ukrainian economic orders.
The magic function of the language in the texts of economic orders is
provided by the organization of rhythmic groups of words, which approximate
the ordering of the tonic poem; the presence of rhymes, besides the syntactic
rhymes representing the same parts of the language, reinforcing the effect of
magical repetition; repetitions of words; availability of implicit questions and
answers; list of objects, actions, etc. as a magic tool for their organization;
and using psychological parallelism. The rhythmic organization of the
language of orders was in line with the ideas about the harmony of the
universe and the indivisibility of man as a microcosm and the world as a
macrocosm.
Prospects for further research are to develop recommendations for the
use of the conceptual, lexical and structural potential of orders in modern
texts.
Key words: magic language function, text, economic ordering, rhythm,
repetition, epithets, comparison, magic numbers.
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ТОПОНІМИ В ОСНОВАХ ПРІЗВИЩЕВИХ НАЗВ І ПРІЗВИЩ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ XVII–XXI СТ.
Статтю присвячено вивченню прізвищевих назв і прізвищ
Центральної Хмельниччини XVII–XXI ст., мотивованих топонімами.
З’ясовано, що в основах відойконімних антропонімів лежать назви
населених пунктів Хмельниччини, інших українських регіонів, а також тих,
що знаходяться за межами сучасної України. Незначні групи становлять
прізвища, в основах яких зафіксовано гідроніми й катойконіми.
Ключові слова: антропонім, гідронім, прізвище, семантика, топонім.

Лексичною базою в цілому для української прізвищевої
системи є онімна й апелятивна лексика. Антропоніми, співвідносні
з особовими іменами і топонімами (ойконімами і гідронімами),
формують групу відонімних ПН і прізвищ Центральної
Хмельниччини. Цю статтю присвячено аналізу прізвищам,
мотивованим топонімами (1316 антропоодиниць).
Між власними географічними назвами і найменуваннями
людей існує дуже тісний двобічний зв’язок, який виявляється в
тому, що, по-перше, величезна кількість топонімів у всіх областях
України утворилася від особових назв людей і, по-друге, дуже
значна кількість українських прізвищ вказує на походження з
певної місцевості [3, с. 24].
Відтопонімні
прізвища
досліджували
Г. Є. Бучко,
Л. О. Кравченко, Ю. К. Редько, П. П. Чучка, С. В. Шеремета та ін.,
проте цілісного аналізу цього виду антропонімів Центральної
Хмельниччини ще не було здійснено.
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До відтопонімних прізвищ зараховуємо ті, що зберегли в своїх
основах насамперед ойконіми, а також гідроніми та катойконіми.
Аналізу семантики, словотвору, етимології топонімів
присвячено значну кількість праць українських мовознавців
(В. О. Горпинича, Ю. О. Карпенка, Є. С. Отіна тощо), зокрема
ойконіми Хмельниччини були об’єктом вивчення Н. М. Герети і
М. М. Торчинського.
В основах відойконімних антропонімів лежать назви
населених пунктів Хмельниччини, інших українських регіонів, а
також тих, що знаходяться за межами сучасної України.
Антропоніми, мотивовані назвами населених пунктів
Хмельниччини: Базалійський (Базалія, Теофіпольський р-н),
Балинський (Балин, Дунаєвецький р-н), Берегельський (Берегелі,
Красилівський р-н,
Старокостянтинівський р-н),
Везденецький
(Везденьки, Хмельницький р-н), Вовковинецький (Вовковинці,
Хмельницький р-н), Головчинський (Головчинці, Летичівський р-н),
Голосківський
(Голосків,
Кам’янець-Подільський р-н,
Летичівський р-н), Драчевський (Драчі, Старокостянтинівський р-н),
Дружбацький (Дружба, Віньковецький р-н), Думановський (Думанів,
Кам’янець-Подільський р-н),
Заміховський
(Заміхів,
Новоушицький р-н),
Капустинський
(Капустин,
Старокостянтинівський р-н), Козинський (Козин, Білогірський р-н),
Ліпинський (Ліпини, Дунаєвецький р-н), Лісневський (Лісне,
Полонський р-н), Лісоводський (Лісоводи, Городоцький р-н),
Ломачинський (Ломачинці, Віньковецький р-н), Маначинський
(Маначин,
Волочиський р-н),
Микулинський
(Микулин,
Полонський р-н), Мисліборський (Мислібори, Новоушицький р-н);
Мисловський (Мислова, Волочиський р-н), Морозовський (Морозів,
Дунаєвецький р-н), Новоставський (Новостав, Ізяславський р-н),
Олешинський (Олешин, Хмельницький р-н), Оринянський, (Оринин,
Кам’янець-Подільський р-н), Полонський (Полонне, Полонський р-н),
Ріпневський, Ріпницький (Ріпна, Волочиський р-н), Ружицький (Ружа,
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Чемеровецький р-н), Сатановський (Сатанів, Городоцький р-н),
Святецький
(Святець,
Теофіпольський р-н),
Скотинянський
(Скотиняни,
Городоцький р-н),
Славутський
(Славута,
Віньковецький р-н, Славутський р-н), Холодецький (Холодець,
Волочиський р-н), Ярмолинський (Ярмолинці, Ярмолинецький р-н).
Антропоніми, мотивовані назвами населених пунктів сусідніх
областей: Баворовський (Баворів, Тр), Бакуринський (Бакорин, Рв;
Бакарини, Рв), Барський (Бар, Вн, Лв), Бердичевський (Бердичів, Жт),
Бережанський (Бережани, Лв, Тр), Білоголовський (Білоголови, Тр),
Бовсуновський (Бовсуни, Жт), Брацлавський (Брацлав, Вн),
Дублянський (Дубляни, Лв, Рв), Желіхівський, Желіховський (Желехове,
Рв), Зарванський (Зарва, Тр), Калантирський (Калантир, Тр),
Літинський (Літин, Вн, Вл), Лосятинський (Лосятин, Кв, Тр),
Лучинський (Лучин, Жт), Любарський (Любар, Жт), Малинковський
(Малинки, Вн), Малинський (Малин, Жт, Рв), Мотилевський (Мотилі,
Жт), Нараєвський (Нараїв, Рв, Тр), Настасовський (Настасів, Тр),
Небельський (Небель, Рв), Невгодовський (Невгоди, Жт), Рахновецький
(Рахни, Вн), Рачинський (Рачин, Рв), Рижанський (Рижани, Жт, Лв),
Снітковський (Снітків, Вн), Соболевський (Соболів, Жт), Солоницький
(Солоне, Дн, Тр), Сорочинський (Сорочин, Вн, Вл), Струтинський
(Струтинка, Вн), Супруновський (Супрунів, Вн), Сусловський (Суслів,
Жт), Суходольський (Суходоли, Вн, Лв, Рв), Сухоставський (Сухостав,
Тр), Туринський (Турин, Тр).
Антропоніми, мотивовані назвами населених пунктів
віддалених областей: Базовський (База, См), Бандровський, (Бандрів,
Др), Бачинський (Бачина, Др), Білоконський (Білоконі, Пл),
Бобовський (Бобове, Зк), Богуславський (Богуслав, Днп, Кв),
Гайдашевський (Гайдош, Зк), Дахновський (Дахно, Зп),
Житомирський (Житомир, Жт), Забавський (Забава, Лв),
Калушевський (Калуш, ІФ), Люблінський (Люблине, Мк), Ляховський
(Ляхів, Пл), Львівський (Львів, Днц, Лв, Мк), Магазинський (Магазин,
Вл), Магеровський (Магерів, Лв), Медведовський (Медведів, См),
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Миргородський (Миргород, Пл; Миргороди, Хрк), Монастирський
(Монастир, Лв), Нановський (Нанове, Др), Немирський (Немир, Вл),
Обертинський (Обертин, ІФ), Обуховський (Обухів, Кв),
Притульський (Притули, Лв), Ревуцький (Ревуче, Хрк), Ржевський
(Ржеве, Кр), Рогульський (Рогула, Хрс), Рожковський (Рожкове, Мк),
Рожнятовський (Рожнятів, ІФ), Самборський (Самбір, Лв),
Селецький (Селецьке, Дн), Сибірський (Сибір, Вл; Сибірський, Зп,
Хрк), Сквирський (Сквира, Кв), Скоропадський (Скоропади, Лв),
Славський (Славське, Лв), Слуцький (Слуки, Лв), Снітинський
(Снітин, Пл), Сокальський (Сокаль, Лв), Сорочинський (Сорочине,
Дн, Зп), Співаковський (Співакове, См), Сталінський (Сталіно, Стл),
Стебловський (Стеблів, Вл, Кв), Струтинський, (Струтин, Лв),
Ступницький (Ступниця Перша (Друга), Лв), Таравський (Тарава,
Лв), Тернавський (Тернава, Лв).
Антропоніми, мотивовані назвами населених пунктів інших
держав: Беднарський (Bednary, Польща), Вітковський (Witkow,
Польща), Гродський (Groda, Польща), Заблоцький (Zablocie, Польща),
Квасневський (Kwasniewo, Польща), Курильський (Курильські
острови, Росія), Куцький (Kuc, Польща), Парадовський (Paradow,
Польща), П’ясецький (Piaski, Польща), Струмінський (Strumiany,
Польща), Шиманський (Szymany, Польща).
В аналізованій групі прізвищ поширеним є явище омонімії, коли
походження антропоніма можна тлумачити однойменними або схожими
назвами населених пунктів, наприклад: Барановський < Баранне, Рв;
Баранове, Од, См, Хрк; Берлінський < Берлін, Німеччина або с. Берлін
(зараз с. Хмільове), Лв; Броварський < Бровари, Кв; Броварі, Тр, Хм;
Городиський < Городиська, ІФ, Хм; Городисько, Вн, Лв; Миропольський
< Миропілля, См, Хрк, Чрк; Миропіль, Днп, Жт, Зп, Кр; Могилевський
< Могилів, Днп; Могилів-Подільський, Вн.
Як бачимо, ПН і прізвища цієї групи переважно утворювалися
за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк- значно рідше – шляхом
трансонімізації: Зарва (Зарва, Тр), Любар (Любар, Жт), Миргород
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(Миргород, Пл), Мошанець (Мошанець, Чрв), Обухов (Обухів, Кв),
Переяслав (Переяслав-Хмельницький, Кв), Самбір, Самбор
(Самбір, Лв), Сахалін (х. Сахалін, Тр; о. Сахалін, Росія), Скобелка,
Скобелко (Скобелка, Вл), Стеблів (Стеблів, Вл, Кв), Сухостав
(Сухостав, Тр), Кубань (Кубань, Росія) ) або за допомогою
форманта -ін (Калугін (Калуга, Росія); Самарін (Самара, Росія).
Припускаємо, що невелика частина прізвищ (не більше ніж 0,5 %)
може походити, наприклад, від мікротопонімів та оронімів, які ми
могли зарахувати до відапелятивних. Але достовірних даних про таке
походження у нас немає, тому ми не виділяли такі підгрупи прізвищ.
Як зазначає П. П. Чучка, безпосередньо від гідроніма
прізвище майже ніколи не утворюється: від гідроніма до
антропоніма шлях, як правило, опосередкований. Також
мовознавець вважає, що прізвище може бути утворене тільки від
такого гідроніма, який водночас означає і водний об’єкт, і
прилеглий до нього басейн, місцевість [див.: 4, с. 435]. Вірогідно,
відгідронімними можна вважати прізвища Задунайський;
Кудинський < р. Кудинка, л. пр. Південного Бугу або с. Кудинка,
Летичівський р-н, Хм; Лозовецький < р. Лозова, п. пр. Мурафи
бас. Дністра або с. Лозова, Волочиський р-н, Хм; Рудківський,
Рудковський < р. Рудка, п. пр. Стиру бас. Дніпра або л. пр. Турії,
бас. Дніпра, або с. Рудка, Рв; Хм; Слуцький < р. Случ,
п. пр. Прип’яті; Тернавський < р. Тернава, л. пр. Дністра або
с. Тернава; Лв; Тульський < р. Тула або м. Тула, Росія.
У Центральній Хмельниччині є незначна кількість прізвищ,
співвідносних із катойконімами: Браславець (Брацлав, Вн),
Гранівець (Гранів, Вн, Хрк), Деговець (Дегова, ІФ), Лубенець
(Лубни, Пл; Лубенець, Чрг; Лубенці, Чрк), Чаговець (Чагів, Вн),
Чегринець (Чигрин, Од) тощо.
Отже, лексико-семантичний аналіз ПН і прізвищ Центральної
Хмельниччини дозволив нам зробити певні висновки: ПН і
прізвища, мотивовані топонімами, є характерними для нашого
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регіону, їх зафіксовано 11,1 %; ступінь антропонімізації топонімів
значно нижчий, ніж у імен і апелятивів.
Перелік умовних скорочень
Вл – Волинська обл.
Вн – Вінницька обл.
Дн – Донецька обл.
Днп – Дніпропетровська обл.
Др – Дрогобицька обл.
Жт – Житомирська обл.
Зк – Закарпатська обл.
Зп – Запорізька обл.
ІФ – Івано-Франківська обл.
Кв – Київська обл.
Кр – Кіровоградська обл.
Лв – Львівська обл.

Мк – Миколаївська обл.
Пл – Полтавська обл.
Рв – Рівненська обл.
См – Сумська обл.
Стл – Станіславська обл.
Тр – Тернопільська обл.
Хм – Хмельницька обл.
Хрк – Харківська обл.
Хрс – Херсонська обл.
Чрв – Чернівецька обл.
Чрк – Черкаська обл.
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Ющишина О. Н. Топонимы в основах фамильных названий
и фамилий Центральной Хмельниччины XVII–XXI вв.
Аннотация
Статья посвящена изучению фамильных названий и фамилий
Центральной Хмельницкой XVII–XXI вв., мотивированных топонимами.
Установлено, что в основах отойконимных антропонимов лежат
названия населенных пунктов Хмельницкой, других украинских регионов,
а также находящихся за пределами современной Украины.
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Незначительные группы составляют фамилии, в основах которых
зафиксировано гидронимы и этнохоронимы.
Ключевые слова: антропоним, гидроним, фамилия, семантика,
топоним.

Yushishina O. N. Toponyms in the Basics of Family Names
and Surnames of Central Khmelnichny XVII-XXI centuries.
Summary
The article is devoted to the study of the surnames of the Central
Khmelnytsky region of the XVII – XXI centuries, motivated by toponyms. It was
found out, the names of the settlements of Khmelnytskyi, other Ukrainian
regions, as well as those outside the boundaries of modern Ukraine are found
in the foundations of vidoykonimnyy anthroponym. The surnames, in the bases
of which the hydronyms and the catoykonims are fixed, make the small groups.
Key words: anthroponym, hydronym, surname, semantics, toponym.

УДК: 811,161,2: 81’44
Янчишин А. М.,
викладач кафедри української філології
Хмельницького національного університету
E-mail: ukrfilol@ukr.net
МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ
У ТОВАРОНІМІЇ
Стаття присвячена вивченню власних назв промислових товарів з
погляду деривації, а саме докладно описано особливості морфологосинтаксичного способу словотворення на різних часових зрізах стосовно
найпоширеніших груп товаронімії.
Ключові слова: товаронім, аудіовідеонім, сервісмашинонім,
транспортонім, синтаксичний спосіб, морфолого-синтаксичні конструкції.

Товаронім – це переважно штучний онім, пов’язаний із
матеріальною сферою людського життя, що описує власну назву
окремого товару, тобто об’єкта, призначеного для продажу чи обміну.
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Такі пропріальні одиниці сьогодні у назвотворчому процесі займають
особливу роль, оскільки є сегментом онімного простору, що найбільш
динамічно розвивається. В Україні власні назви матеріальних об’єктів
почали досліджуватися фактично лише у ХХІ ст., причому переважно
паралельно зі студіюванням інших розрядів пропріативів, що
підтверджує актуальність теми нашої роботи.
Мета дослідження – схарактеризувати особливості морфологосинтаксичного словотвору власних назв промислових товарів.
Об’єкт дослідження – 7 528 товаронімів, зафіксованих
протягом кінця ХІХ – початку ХХІ ст.
За хронологічними ознаками розрізняються чотири періоди:
перший (1991–2018 роки), другий (1946–1991 роки), третій (1917–
1945 роки) і четвертий (кінець ХІХ ст. – 1917 р.).
Вивчення власних назв промислових товарів ми окреслили
наступними групами: аудіовідеоніми (номінації апаратів,
пов’язаних з передачею звуку і зображення), сервісмашиноніми
(власні назви побутових приладів, які використовуються для
полегшення насамперед домашніх робіт) та транспортоніми
(найменування транспортних засобів).
Товароніми є своєрідним видом лексики сучасної української
літератури, до складу якої входять як марконіми, так і сортоніми,
що ускладнюють дослідження словотворення. Власні назви такого
типу здебільшого складаються з кількох повнозначних слів, тобто
з погляду деривації утворюються морфолого-синтаксичним
способом; таких онімів нами було зафіксовано 4 087 (54,29 %).
У першому періоді засвідчено 2 480 назв (88,26 %).
Власні назви аудіо- та відеопристроїв (1 607; 99,07 %)
представлені
номінаціями
відеопрогравачів
(8;
100 %:
«Електроніка ВМ-18», «Електроніка ВМ-25», «Део-Позитрон
ДВР-4561Д»), диктофонів (6; 100 %: «Гном НаноНью», «Гном Р
Нью», «Гном Р»), відеокамер (1; 100 %: «Кварц 1Х8С-2»),
телевізорів (1 306; 97,39 %: «Берізка 37ТЦ-5141Д»,«Елітан 25ТЦ251
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405Д», «Рубін РБ-22СE9Ф»), фотоапаратів (139; 93,29 %: «Київ-19
М», «Практика ДЦЗ 8.2», «Прем’єра ДМ-5331»), програвачів (70;
61,95 %: «Вега М-420С-1», «Орбіта РМ-250С-5», «Романтик М311С»), радіоприймачів (77; 58,78 %: «Меридіан РП-249»,«Мікрон
РП-204.1», «Селена РП-386»).
Серед сервісмашинонімів (660; 86,5 %) високою продуктивністю
відзначаються назви міксерів (38; 100 %: «Аврора АВ 401», «Василіса
ВА-503Н», «Добриня ДO-2306 21»), пральних машин (22; 100 %:
«Десна СМ-1», «Чайка 3», «Славда ВС-30І»), пилосмоків (323;
96,13 %: «Ладомир 0120», «Меліса ВЦЦ11», «Сатурн СТ-ВЦ0256»),
калькуляторів (73; 93,59 %: «Асистент AC-1109», «Діамант 12»,
«Електроніка МК-152М»), м’ясорубок (42; 93,33 %: «Екстра-Р ЕМШ
35/250», «Ротор 22», «Чудесниця ЕМШ 30/230»), фенів (21; 84 %:
«Василіса ФН5-2200», «Ладомир А30», «Яромир ЯР-250») і
холодильників (74; 81,32 %: «Дніпро 141-330», «Океан РД 5130»,
«Саратов 264 КШД-150/30»); менше найменувань прасок (11;
57,89 %: «Аврора АВ 027», «Еліс ЕЛ-8807», «Яромир ЯР-004»),
електробритв (15; 55,55 %: «Ера 1009», «Мить 122АС», «Новий
Харків НХ 8503 Лідер»), плит (36; 52,17 %: «Злата 231Т», «Леміра 2»,
«Мрія 15М») і соковитискачів (5; 38,46 %: «Аксіон СЦ 32.01 Джус»,
«Еліксир СВСА-310», «Дачниця СВПР-201»).
Транспортоніми (215; 50,59 %) представлені номінаціями
мотоциклів (77; 88,5 %: «Карпати-2 Спорт», «Мураха Тулиця»,
«Урал ІМЗ-8.103-40 Турист»), автомобілів (95; 42,99 %: «Богдан
А201», «Лопасня ВМ», «Маруся Б2»), тракторів (32; 47,76 %:
«Аврора Транспортер 300», «Кумир Фермер», «Мотор Січ»),
велосипедів (7; 33,33 %: «В-143 Мінськ», «Тахіон Аеро», «Україна
В111-441») і комбайнів (4; 13,79 %: «Єнісей-950 Руслан», «КЗС-7
Полісся», «РКЗ Дружба»).
Другий період характеризується зменшенням кількості
власних назв, утворених синтаксичним способом – 1 545
пропріальних одиниць (35,45 %).
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Високою продуктивністю серед аудіо- та відеопристроїв (982;
38,18 %) характеризуються номінації відеопрогравачів (22; 100 %:
«Електроніка 508М відео», «Електроніка 509», «Електроніка 590
відео»); значно менше найменувань проекторів (8; 66,66 %:
«Екран-3 Універсал», «Пеленг 2400», «Світло ДМ-3»), телевізорів
(314; 55,97 %: «Авангард 55», «Берізка К-202-2», «Ленінград Т3»),
фотоапаратів (203; 50,25 %: «Алмаз 102», «Вега 2», «Зіркий 12»),
програвачів (332; 45,42 %: «Вега РМ-338С-2», «Вільма МП-215С»,
«Маяк МП-150С»), відеокамер (32; 36,36 %: «Батьківщина (3КСХ
-М)», «Кварц 2Х8С-3», «Русь (16-СК)»), радіоприймачів (70;
10,57 %: «Вега РП-241-1»,«Волхов РП-302», «Меридіан РП-408») і
телефонів (1; 25 %: «Алтай 3М»).
Серед сервісмашинонімів (308; 53,75 %) трапляються назви
електропечей (9; 100 %: «Елпа 3А», «Оксана ЕШП-220», «Харків
2М») і калькуляторів (139; 93,29 %: «Електроніка МК-23A», «Іскра
112», «Іскра 1121»); менше найменувань м’ясорубок (7; 70 %:
«Белвар КЕМ-36/220-4-24», «Белвар КЕМ-36/220-4-26», «Белвар
КЕМ-36/220-4-32»), холодильників (54; 58,06 %: «Дніпро 229-7010», «Саратов 3», «Чинар 3»), пилосмоків (44; 55,7 %: «Білий
Кіт АКО Космос», «Фея 3614», «Чайка 8»), фенів (12; 44,44 %:
«Локон 2», «Посмішка 78», «Чарівність 1»), міксерів (4; 40 %:
«Ведуга МВР-203», «Еліта ВР-301», «Рось МВР-301»),
соковитискачів (7; 35 %: «Бадьорість СВСП 202», «Журавинка
СВПС-303», «Садова СВШПП 302»), плит (5; 26,32 %: «Електра
1001», «Електра 1001М», «Лазур 120»), пральних машин (13;
20,63 %: «Волга 8», «Еврика 11», «Урал 3») і електробритв (14;
16,47 %: «Київ 3», «Москва ЗММ», «Оксамит 80»).
Власні назви транспортних засобів (255; 21,02 %)
представлені номінаціями мотоциклів (40; 39,6 %: «Дніпро К-1Б
Киянин», «ІЖ Юпітер 5», «Мінськ М105») і велосипедів (57;
39,58 %: «Віраж 111-533», «Крос 178-112», «Старт-шосе В-553»);
значно менше автотранспортонімів (140; 17,43%: «Лінкольн
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Спорт», «Москвич АЗЛК-С-4 Дельта», «Рута СПВ-15»),
тракторонімів (14; 12,84 %: «ДТ-75М «Казахстан», «МТЗ Беларус05»,«Сталінець 80») та комбайнонімів (4; 7,14 %: «КНК-3000
Полісся», «КОП-1,4 Херсонець-7», «СКГД-6 Колос»).
У третьому періоді нами було зафіксовано 45 машинонімів,
(12,93 %), утворених синтаксичний способом.
Серед назв аудіовідеотехніки (26; 11,98 %) продуктивними є
номінації фотоапаратів (23; 27,71 %: «АРФО 2», «Ліліпут 1б»,
«Фотокор 3») та телевізорів (3; 6,52 %: «Москвич Т-1», «Піонер
ТМ-3», «Т-1 РИК»).
Транспортоніми (19; 14,5 %) представлені назвами на
позначення тракторів (11; 50 %: «Нова Голландія», «Полковник
Безмолитвений», «Сталінець 65»), мотоциклів (1; 50 %: «Бойовий
мотоцикл Гроховського») та комбайнів (7; 38,88 %: «Клас
Протектор», «Клас Роланд 66», «Клас Сенатор»).
У четвертому власних назв промислових товарів, утворених
морфолого-синтаксичним способом, – 7 (58,33 %), усі –
транспортоніми(77,78 %), зокрема номінації тракторів (6; 100 %:
«Броньований трактор Гулькевича», «Ілля Муромець», «Нова
Голландія») та мотоциклів (1; 100 %: «Хонда ЦБ750»).
Абсолютна більшість складених пропріативів – це сортоніми.
Кількість
марконімів
утворених
морфолого-синтаксичним
способом, надзвичайно мала (нами було зафіксовано 21 одиницю,
що становить 0,28 % від загальної кількості назв), зокрема: у
першому періоді – 6 назв (0,21 %: трактор «Кумир Фермер»,
м’ясорубка «Лепсе Гамма», мотоцикл і соковитискач «Мотор Січ»,
електробритва «Новий Харків»); у другому – 5 (0,11 %:
електробритви «Адигель 60 років БУР АССР» і «Ранок Ленінграду»,
пилосмок «Білий Кіт», радіоприймач «Останкінський телецентр»,
автомобіль «Напівгусеничний автомобіль на базі ГАЗ-63»); у
третьому – 3 (0,86 %: «Бойовий мотоцикл Гроховського», трактор
«Полковник Безмолитвений», фотоапарат «Юний фотокор»); у
254

Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2018. – Випуск 14

четвертому – 2 (16,67 %: «Автомобіль Фрезе і Яковлєва»,
«Броньований трактор Гулькевича»).
Досить низький рівень продуктивності складених марконімів
вказує на особливість цього типу лексики, оскільки назвотворення
марконімів тяжіє до синкретизму. Власні назви такої конструкції
мали описовий характер на початковому етапі функціонування
власних назв, а надалі або змінювали назву на більш стислу,
водночас доповнюючи її сортами, або оніми такої конструкції
виходили із вжитку та занепадали.
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Янчишин А. Н. Морфолого-синтаксические конструкции
в товаронимии.
Статья посвящена изучению названиям промышленных товаров с
точки зрения деривации. Подробно описаны особенности морфологосинтаксического способа словообразования в различных периодах по
отношению к распространенным группам товаронимии.
Ключевые слова: товароним, аудиовидеоним, сервисмашиноним,
транспортоним, синтаксический способ, морфолого-синтаксические
конструкции.

Yanchyshyn A. N. Morphological-syntaxic structures in the
tovaronyms.
Summary
A tovaronym is chiefly an artificial onym related to the material sphere
human life. Such proprial unuits (denotations, onyms, and proper names) are
now very important in name-forming process, since their development is the
most dynamic. In Ukraine, proper names of material objects (tovaronyms)
have been the object of scientific research starting from XXI Century, which
proves topicality of this paper.
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The aim of research is to characterize peculiarities of morphological
word-formation of proper names of industrial goods.
The object of research is 7528 tovaronyms that have been registered
since late XIX – early XXI Century.
By chronological attributes, four period are distinguished: first period
(1991–2018); second period (1946–1991); third period (1917–1945); fourth
period (late XIX Century - 1917).
We have defined the study of proper names of industrial goods with the
following groups: audіo-videonyms (nominations of devices designed to
transmit sound and image), service-machinonyms (proper names of domestic
appliances that are primarily used to make household chores easier), and
transportonyms (names of means of transport).
Frequency of proper names of industrial goods is the highest in the first
period and, naturally, decreases towards the fourth period. In terms of groups
of goods, productivity of audio-videonyms should be noted in the first three
periods; the fourth period is dominated by transportonyms.
Key words: tovaronyms audіovideonyms, service-machinonyms,
transportonyms, syntactic method, morphological-syntactic constructions.
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ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ МІКРОТОПОНІМІКОНУ (НА
МАТЕРІАЛІ ВЛАСНИХ НАЗВ ДРІБНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ
ОБ’ЄКТІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ)
Стаття присвячена вивченню та визначенню диференційних ознак
мікротопонімії на матеріалі власних назв Центральної Хмельниччини.
Серед них – необмеженість, невідомість варіативність, рухомість,
мотивованість, етнокультурність. Диференційні ознаки мікротопонімів
є індивідуальним явищем, яке проявляється не лише відносно розмірів
території, але й залежить від лінгвістичних особливостей, вірувань.
Ключові слова: диференційні ознаки, мікротопонім, власна назва
дрібного географічного об’єкта.
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Мікротопоніми – це назви дрібних географічних об’єктів,
створених як людиною, так і природою. До першої групи
передусім належать назви вулиць, провулків, площ (майданів),
релігійних споруд, селищ і частин міста, скверів, шляхів
сполучення, будинків. Друга група представлена власними
назвами, що вживаються на позначення природних реалій: річок,
ставків, струмків, шляхів, ярів. Вперше термін «мікротопонім» був
запропонований та використаний О. С. Мельничуком у праці
«Топоніміка Кодимського району Одеської області» [2, с. 52].
Комплексне введення в науковий обіг мікротопонімів та їх аналіз у
другій половині ХХ ст. (хоча й у компаративному ключі)
здійснила Т. І. Поляруш 1971 р. [див.: 5], а 1974 року подібна
праця була написана Л. П. Стичишиною [див.: 7].
Власні
назви
мікрооб’єктів
входять
до
складу
загальнонаціональної лексики і підпорядковуються законам її
розвитку. Оніми семантично близькі до загальних назв, проте
відзначаються меншою граматичною стійкістю, історично
мінливіші. Їхня специфіка тісно й органічно пов’язана з різними
особливостями іменованих об’єктів, вони здебільшого є фактами
однієї мови і продуктом творчості одного народу, які відбивають
народні вірування, традиції та особливості розвитку мови.
Лексична одиниця як назва об’єкта наділена низкою ознак,
притаманних лише власним назвам дрібних географічних об’єктів
як особливому шару сучасної літературної мови.
В. Д. Баньої виокремлює такі ознаки мікротопонімії: 1) вузька
сфера вживання (в основному в межах одного населеного пункту,
це пов’язано з номінацією об’єктів локального значення);
2) утворення переважно на базі місцевої говірки; 3) усна передача
та поодинока фіксованість у письмових джерелах; 4) відносна
недовготривалість функціонування назв у зв’язку зі зміною
поколінь мовців та перетвореннями в географічному середовищі;
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5) варіативність
мікротопонімів,
що
зумовлюється
вищенаведеними фактами [див.: 1].
О. І. Михальчук також наголошує на особливості цього виду
лексики та описує ознаки мікротопонімії: 1) мікротопоніми часто
утворюються на основі діалектної мови; 2) багато назв
мікрооб’єктів зберігає номенклатурний термін. В деяких випадках
він онімізується і стає повноправною частиною складеної назви;
3) малі географічні реалії часто бувають недовговічні, тобто
можливе утворення болота на місці лугу, лугу на місці поля,
пасовища на місці лісу, заселеної частини села на місці поля.
Здебільшого назва, яка закріпилася за певним об’єктом при зміні
природного середовища, переходить на нові географічні реалії. У
складених утвореннях онімізований номенклатурний термін
зберігається; 4) серед характерних рис мікротопонімів виділяють
також можливість існування цілого ряду мікротопонімів у вигляді
декількох
рівноправних
лексико-семантичних
варіантів.
Дублювання назв виникає внаслідок накладання новішої назви,
зумовленої певними історично-географічними змінами, на
попередню. У більшості випадків зберігається рівноправність
кількох (частіше їх буває два) варіантів назв [4, с. 5–6].
Кожна територія наділена певними особливостями, що
зумовлюється індивідуалізацією диференційних ознак.
Мікротопонімія Центральної Хмельниччини насамперед
характеризуються своєю необмеженою кількістю. Один об’єкт
може мати кілька назв, це пов’язано з неузгодженістю
назвотворення та відсутністю фіксації назви. Переважно назви
мікрооб’єктів утворюються природнім шляхом [8, с. 43]. Крім
того, оскільки іменуванням об’єктів займається людина, то можна
стверджувати, що конкретної кількості онімів в певному
населеному пункті немає, оскільки від кожного жителя ми будемо
фіксувати нові назви та різну кількість денотатів.
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Однією із стрижневих ознак мікротопонімікону є їхня
невідомість. Часові функціонування оніма дослідити майже
неможливо, назвотворення характеризується стихійністю. Ми не
можемо з’ясувати, коли утворився перший онім, а також і
останній, оскільки першу назву дрібного географічного об’єкта не
зафіксовано, а на сьогоднішній день це явище є безперервним та
майже некерованим. Лише коли ми зафіксуємо певну назву, то з
часом зможемо спостерігати за її розвитком та дати ономастичну
характеристику.
Власні назви дрібних географічних об’єктів існують самі по
собі, тяжіючи до місцевого говору. На власні назви досить часто
впливають діалектні особливості, а також мовні історичні процеси.
Саме тому можна стверджувати, що мікротопоніми – це
найнижчий ярус / клас назв [8, с. 45]. Вони характеризуються
варіативністю, тобто одна назва має певні незначні відмінності на
фонетичному або морфологічному рівнях, наприклад: [гоболон’:а]
/ [оболон’:а] – віонім. У своєму дисертаційному дослідженні
О. І. Михальчук зазначає: «Мікротопоніми частіше, ніж інші класи
назв, утворюються на основі діалектної лексики. Ми вважаємо, що
доцільно засвідчувати назви насамперед у діалектному (дійсному)
звучанні за правилами практичної транскрипції» [4, с. 5]. Крім
того, оскільки мікротопоніми утворюються природнім шляхом,
часто фіксуються різні назви одного і того ж об’єкта, наприклад:
[гал:’ава] / [лиса гора] – агроонім; [меилнишчина] / [ц еинтрал’на] –
віонім. Причинами такого явища можуть бути: історичний
розвиток самої назви, нечіткість оформлення території об’єкта,
особисті переконання різних респондентів.
Онімний простір топонімійної системи включає в себе порізному організовані ієрархічні рівні. Наступний рівень заздалегідь
орієнтується на попередній. На базі мікротопонімії утворюється
частина місцевих топонімів, які належать до більш складного,
вищого ярусу. Його складність проявляється в тому, що він
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поступово відривається від місцевих говорів під впливом
топонімічних закономірностей. Внаслідок цього зв’язок між цими
ярусами в сучасній мові є досить слабким [8, с. 45]. Отже, можна
стверджувати про рухомість цього виду лексичного шару сучасної
української літературної мови, тобто перехід від нижчого ярусу до
більш високого, наприклад: [бурбун] – спелеонім, [мал’іjівец’киj
парк] – дендронім, [моломол иен’с’ке болото] – гелонім.
Оскільки мікротопоніми – найнижчий ярус топонімічної
системи, його творцем здебільшого є людина, яка іменує певний
об’єкт стосовно своїх переконань. Назви дрібних географічних
об’єктів в основному відображають відношення між об’єктивною
реальністю і мовним процесом, тобто в кожній назві
прослідковуються мотиваційні ознаки.
Існування оніма проявляється в тому, що він може перейти у
вищий ярус топонімічної системи або залишитися на тому самому
рівні. Під впливом часу, суспільно-економічних, політичних умов
та діалектів назви дрібних географічних об’єктів можуть
змінюватися. Зміни проявляються у фонетичній, морфологічній та
(якщо назва двокомпонентна) синтаксичному рівні, що спричиняє
затемнення мотивації. «Основна функція топоніма – розрізнення
географічного об’єкта. Воно виконується однаково, як для
топонімів, походження яких нам відоме, так і з топонімами
невідомої мотивації. Оскільки для функціонування топоніма їхня
мотиваційна прозорість не обов’язкова, це призводить до її втрати,
а народне переосмислення назви – до її заміни на іншу або до
деяких змін топоніма для його підлаштування під нове значення
слова, з яким його почали пов’язувати» [8, с. 119]. У зв’язку з
розвитком однієї зі сфер матеріального виробництва, тобто
розвитком промисловості, сільського, лісового, рибного
господарства, туризму, спостерігаються зміни у географічному
середовищі. Тобто зміна об’єкта зумовлюється зміною назви. Саме
за вищезазначених умов спостерігається деетимологізація назви.
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Досить важливою є етнокультурна характеристика
денотата як особлива та індивідуальна складова, що наділена
ментальними ознаками. Кожний народ, кожне поселення має певні
риси, що проявляються в говорах, поведінці, господарстві та
безпосередньо впливають на онімізацію. У назвах дрібних
географічних об’єктів як найбільш наближеному лексичному рівні
до простої розмовної мови, що не керується жодними законами,
крім відображення діалектичних особливостей, на всіх рівнях
прослідковується ментальність, тобто ставлення мовця до
іменованого об’єкта (часто негативне або позитивне); також
можна простежити вірування, символіку. Досить часто в основі
мікротопоніма є назви рослин, тварин, кольорів, що умовно
відтворює усталену думку, ідею, почуття до зображуваного
відносно певного народу, наприклад: [верби] (гелонім) ← [верба] –
символ Космічного океану; Прадерева життя; надзвичайної
працездатності; запліднюючої, родючої сили; пробудження
природи, весни; засмученої жінки; вдівства; України, батьківщини
[6, с. 17]. Саме ці складники дають можливість виокремити певний
народ та його онімну лексику з-поміж топонімних та
мікротопонімних рівнів інших ареалів.
Диференційні ознаки мікротопонімії – явище індивідуальне,
що пояснюється фізико-географічним розташуванням, належністю
території до певного діалектологічного ареалу та описує
етнолінгвістичні та соціокультурні особливості регіону.
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Дифференциальные
признаки
микротопонимикона
(на
материале
имен
мелких
географических объектов Центральной Хмельниччины).
Аннотация
Статья посвящена изучению и определению дифференциальных
признаков микротопонимии на материале имен Центральной
Хмельниччины. Среди них – неограниченность, неизвестность,
вариантность, подвижность, мотивированность, этнокультурность.
Дифференциальные признаки микротопонимов – индивидуальное явление,
которое проявляется не только в отношении размеров территории, но
зависит от лингвистических особенностей, верований.
Ключевые слова: микротопоним, дифференциальные признаки, имя
собственное мелкого географического объекта.

Yancyshina Y. V. Differential features of microtoponymys
(based on proper names of small geographical objects of central
Khmelnytskyi region).
Summary
Microtoponyms constitute a specific layer of the Ukrainian language,
which has certain peculiarities of creation and functioning. Onyms of such
type have been historically variable, which is why there exists a problem of
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studying proper names, which manifests itself in theoretical aspects of
research of microtoponyms. The aim of the article is to study differential
features of proper names of small geographical objects. At present, features of
microtoponyms have been partially studied by V. D. Banyoi and
O. I. Mychalchuk. We have defined and described basic features of
microtoponyms of central Khmelnytskyi region, namely: unlimited quantity
regarding certain territory (since denotations of this group are primarily
formed naturally by people, the number of onyms will vary according to the
number of respondents), uncertainty (a certain denotation can only be
characterized after it has been fixed; time of the origin of its name is
unknown), variability (an object can have several names; denotations can vary
on phonetic level and have different graphic form), mobility (proper names of
small geographical objects tend to expand from their territory and become
widely-known, i.e. move to another onomastic level), motivation (creation of
certain names have its reasons, which manifests itself in motivation; the name
can lose with time), ethno-culture (any name represents beliefs and traditions
of certain people).
Differential features of proper names of small geographical objects are
an individual phenomenon that is regional and manifests itself within the
framework of the theory under research, dialectal belonging to a region,
ethno-linguistic and socio-cultural peculiarities.
Key words: microtoponym, differential features, unlimited, variability,
mobility, motivation, de-etymologization,, etho-culture.
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