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Статтю присвячено вивченню ономатопеїчної лексики в сучасній корейській мові. У роботі здійснено комплексний аналіз 
наявних досліджень звуконаслідування у корейській мові. Проаналізовано основні моделі ономатопеїчних слів з урахуван-
ням їх фонетичних та семантичних особливостей. Наведено типи слів кожного класу та розглянуто їх будову.
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Звуки оточуючого нас природного середови-
ща постають як абсолютно ідентичні для органів 
сприйняття людиною будь-якої національності. Ше-
лестіння листя, дзюрчання води, курликання журав-
лів є однаковими повсюди у світі. Різними ці звуки 
постають лише в мовах, оскільки ідентифікуються 
і репродукуються мовцями залежно від особливо-
стей їхньої рідної мови, будучи пропущеними крізь 
призму (іноді дуже своєрідну) тієї чи іншої конкрет-
ної мови: її фонетичну і фонологічну системи; сте-
реотипні фонетико-семантичні асоціативні зв’язки, 
притаманні мовній свідомості будь-якого історично 
сталого колективу мовців; специфіку звичних з ди-
тинства для мовців артикуляційних рухів їх мовлен-
нєвого апарату тощо [10, 28].

Вивчення ономатопеї посідає значне місце у 
вирішенні надзвичайно важливих мовознавчих 
питань, зокрема проблеми мотивованості знака 
та походження мови. Отже, інтерес мовознавців, 
що виявляється до цього мовного явища, є цілком 
закономірним. Пропоновану статтю присвячено 
розгляду ономатопеїчних слів сучасної корейської 
мови, яка постає як одна з найбагатших мов світу 
щодо такого виду лексики.

Дослідження ономатопеї, в якій віддзерка-
люється подібність або схожість між позамовною 
реальністю і її відтворенням у мові, – це одна з 
традиційних тем лінгвістичних досліджень. Се-
ред видатних лінгвістів, які в своїх працях при-
діляли значну увагу явищу звуконаслідування 
можна відзначити В. фон Гумбольдта, Ф. де 
Соссюра, О.І. Бодуена де Куртене, М.С. Трубець-
кого, Л. Блумфілда, Е. Бенвеніста, О.О. Потебню, 
Л.В. Щербу, Р. Якобсона та ін.

Осмисленню цієї проблеми в українському мовоз-
навстві сприяли роботи Л.І. Мацько [7; 8]. Згадуван-
ня про звуконаслідувальні слова можна знайти також 
і у працях Т.М. Возного [1], Є.А. Карпіловської [9], 
що присвячені словотвору східнослов’янських мов. 
У зазначених працях авторами були зроблені спроби 
простежити словотвірну та семантичну структуру 
дієслів звуконаслідувального походження у східнос-
лов’янських мовах. Типологічні особливості звукона-
слідувальних слів досліджує І.О. Гаценко [4]. У всіх 
роботах увага дослідників звертається передусім на 
звуконаслідувальні слова як на наочний приклад мо-
тивованості мовного знака.

Корейська мова надзвичайно цікава з точки 
зору дослідження ономатопеїчної лексики. У те-
оретичному плані цей лексичний пласт привертає 
увагу через наявність низки ознак, які виокрем-
люють його в окремий лексичний клас, при цьо-
му далеко не обмежений словами на позначення 
наслідування звукових явищ позамовної реаль-
ності, але й такий, до складу якого входить мовне 
зображення зорових і інших сенсорних відчуттів, 
механічних впливів, динамічних станів, психоло-
гічних і інших характеристик людини. 

Питання, пов’язані з природою і принципами 
функціонування ономатопеїчної лексики в корей-
ській мові, частково досліджуються у роботах ко-
рейських лінгвістів [14; 17; 21], а також у зарубіж-
ній кореїстиці [5; 13; 15; 16]. Подекуди ці питання 
булі об’єктом досліджень і на теренах колишнього 
Радянського Союзу [11; 12]. Проте досі не існує 
комплексного дослідження структурно-семантич-
них особливостей, а також специфіки функціону-
вання ономатопеїчної лексики у корейській мові.
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Саме тому актуальність нашого дослідження 
зумовлюється комунікативною значущістю та ча-
стотністю використання ономатопеїчної лексики 
у сучасній корейській мові, ступенем її представ-
леності у національній картині світу і, насампе-
ред, у розмовно-побутовому стилі корейського 
мовлення.

Методика пропонованого в цій статті дослід-
ження має комплексний характер, що зумовило 
паралельне застосування цілої низки відповідних 
методів наукового дослідження мовного матеріа-
лу. Зокрема описового методу, який дав змогу 
висвітлити таксономічний аспект проблематики, 
а також методів контекстуального, компонентно-
го, аналізу, використання яких уможливило здій-
снення дослідження корейської ономатопеїчної 
лексики в семасіологічному та функціональному 
аспектах. 

Мета дослідження полягає у вивченні явища 
ономатопеї у сучасному корейському мовозна-
встві, а також в обґрунтуванні поширення онома-
топеїчної лекики у сучасній корейській мові. 

Як стає зрозуміло зі вступної частини, об’єк-
том дослідження постає ономатопеїчна лексика 
сучасної корейської мови. Предметом досліджен-
ня в пропонованій статті є структурні й семантич-
ні особливості ономатопеїчної лексики сучасної 
корейської мови.

 Залучений до дослідження матеріал – це оно-
матопи, зафіксовані в письмових джерелах, перш 
за все у тлумачних, спеціальних енциклопедичних 
словниках, а також узяті з національного корпусу 
корейської мови.

За спостереженнями відомого російського 
лінгвіста С.В. Вороніна, звуконаслідування (оно-
матопея) – це закономірний, недовільний, фоне-
тично мотивований зв’язок між фонемами сло-
ва та звуковою (акустичною) ознакою денотата 
(мотивом), що лежить в основі номінації [2, 16], 
умовна словесна імітація звуків оточуючого світу 
засобами певної мови [3, 25].

У дисертаційному дослідженні І.О. Гаценко 
звуконаслідувальні слова визначаються «як само-
стійна категорія слів, яка має однотипну будову, 
численні варіанти, особливу структуру, словотвір» 
[4, 5]. На думку дослідниці, звуконаслідувальна 
лексика має свою історію та зумовлена буттям і 
мисленням людини. 

Досліджуючи фонетичну вмотивованість сло-
ва, В.В. Левицький наголошує, що одне і те ж зву-
чання передається у різних мовах подібним, проте 
не ідентичним набором фонем [6, 297]. З огляду 
на це особливості відтворення ономатопів ори-
гіналу засобами мови-сприймача представляють 
цікавий матеріал для лінгвістичного дослідження.

У корейській мові всередині цілісної категорії 
ономатопеїчної лексики виділяються дві семан-
тичні групи – образотворчі слова (의태어), які 

імітують рух і зовнішній вид предмета, і звукона-
слідувальні слова ( 의성어), що імітують звуки лю-
дей, тварин, птахів, тощо [18, 33]. Обидві категорії 
винятково широко представлені в корейській мові, 
і досі не були предметом детального дослідження 
навіть у корейському мовознавстві. Відомості, на-
дані з цього питання деякими лінгвістами, носять 
дещо уривчастий характер і не можуть повною 
мірою компенсувати відсутність спеціального до-
слідження.

Як зазначають дослідники [19; с. 20], відмін-
ність між звуконаслідувальними і образотворчи-
ми словами корейської мови полягає у такому: 
образотворчі слова наслідують рух або зовнішній 
вигляд предмета, наприклад, 밤하늘에 별들이 반
짝반짝 빛나고 있었다 (досл.: у нічному небі сяяли 
зірки, де образотворче слово 반짝반짝 імітує ме-
рехкотіння, сяяння зірок); 그 사람은 술에 취해 비
틀비틀 걸었다 (досл.: та людина сп’яніла і йшла 
похитуючись, де 비틀비틀 імітує і акустично пе-
редає рухи невпевненої, сп’янілої ходи людини); 
그 영화를 보고 너무 슬퍼서 눈물을 뚝뚝 흘렸
습니다 (досл.: оскільки фільм, який я переглядав, 
був дуже сумний, у мене полилися (закапали) сльо-
зи, де образотворче слово 뚝뚝 у парі із дієсло-
вом 흘리다 (проливати) набули відтінку «сльози 
покотилися/посипалися градом»); 우박이 지붕위
에 우두둑우두둑 떨어진다 (досл.: град зі стуко-
том падав на землю, де 우두둑우두둑 вживаєть-
ся для підсилення опису того, наскільки важкими 
і інтенсивними є опади у вигляді граду); 시냇물
이 졸졸 흐른다 (досл.: дзюрчить струмочок, де 
졸졸 використано для передачі рухливості води, 
дзюрчання). Іншу групу ономатопеїчної лексики 
складають звуконаслідувальні слова, які іміту-
ють звуки людей, тварин, птахів, об’єктів неживої 
природи, тощо, наприклад, 동생이 감기에 걸렸
지 밤새도록 콜록콜록 기침을 했다 (досл.: брат 
захворів і всю ніч важко, хрипло кашляв, де зву-
конаслідувальне слова 콜록콜록 передає важкий, 
ускладнений хрипом кашель); 앳취 (звук, подіб-
ний до нашого апчхі)» 쯧쯧 (звук поцокування, 
клацання, який відтворюється за допомогою язи-
ка і передає відтінки від здивування, обурення до 
непогодження зі словами співрозмовника тощо); 
звуки істот і природних явищ, такі як 야옹야옹
(мяу-мяу), 멍멍(гав-гав), 음매음매 (му-му), 쾅 
(бах, бум, бац), 풍덩(плюх, шубовсь у воду), 따르
릉 따르릉 (звук велосипеду, що сигналить), 칙칙
폭폭 (звуки потягу під час руху), 우적우적 (звук 
хрускоту чипсів, або чогось хрумкого), 꿀꺽 꿀
꺽 (звуки, які імітують швидке випивання напоїв, 
схоже на ковть-ковть в українській мові).

Отже, звуконаслідувальні слова – це слова, 
які імітують звук: звуки тварин, предметів, явищ 
природи і т.ін [20, 80]. Тобто це звуконаслідуваль-
на лексика з так званим акустичним денотатом, 
наприклад, 멍멍 mong mong (гав-гав), 땡땡 tteng 
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tteng (дзень-дзень), 탕탕 thang thang (пах-пах), 꿀
꺽 꿀꺽 kkulkkok kkulkkok (ковть-ковть).

Образотворчі слова – це ті, які передають об-
раз, звучання і вид дії, тобто це звукосимволічні 
слова з неакустичним денотатом. Однак в корей-
ській мові в одному слові рідко можна зустріти 
поєднання образу і звуку. Як приклади таких 
слів, можемо навести таке:아장 아장 ajang ajang 
(шкутильгати), 엉금 엉금 ungum ungum (повільно 
повзти), 번쩍 번쩍 ponjjok ponjjok (блищати), 대
굴 대굴 taegul taegul (котитися), 방긋 방긋 bangut 
bangut (трішки посміхатися).

За рідкісним винятком образотворчі слова мо-
жуть переходити у звуконаслідувальні, оскільки 
звуконаслідування носить умовний характер. Об-
разотворчі слова у своєму звучанні умовно відтво-
рюють слухові враження, копіюють рухові образи 
або передають смакові, дотикові, нюхові, і більш 
складні внутрішні відчуття [19, 50]. Звукова сим-
воліка у звуконаслідувальних словах носить ін-
ший характер, ніж у образотворчих. Звуконаслі-
дувальне слово власне звучанням своїм відтворює 
звук [20, 70]. Образотворчі слова мають своєрід-
ну звукову структуру і схильні до таких явищ, як 
сингармонізм, чергування звуків та повторення 
основ.

Для носіїв корейської мови значення загально-
прийнятих звуконаслідувань зрозуміле і поза кон-
текстом. Так, будь-який носій корейської мови без 
зусиль зрозуміє, що виражають такі звуконасліду-
вальні слова, як-딩덩 (dong-dong), 하하하 (ha-ha-
ha), 멍멍 (mong-mong), 야웅 야웅 (yaong-yaong) 
або такі образотворчі слова, як 졸졸 (djol djol), 새
큰새큰 (sekhun sekhun), 깡충 깡충 (kkang chung 
kkang chung), 벌벌 (pol pol), 칙칙폭폭 (chikchik 
phokphok) тощо.

Обидві групи мають як загальні, так і відмін-
ні риси. І образотворчі, і звуконаслідувальні сло-
ва виражають, але не називають звукові й рухові 
образи. Відмінність між ними полягає у тому, що 
звуконаслідувальні слова передають звуки істот 
або природних явищ, а образотворчі слова дають 
уявлення про рухи, дії цих істот або явищ. У на-
шому дисертаційному дослідженні ми розгляда-
тимемо ономатопи сучасної корейської мови в 
межах образотворчих і звуконаслідувальних слів, 
об’єднуючи їх одним загальним поняттям – «оно-
матопеїчна лексика».

Значна частина звуконаслідувальних та об-
разотворчих слів постає як складні утворен-
ня. Проте будова складних звуконаслідувальних 
і образотворчих слів має свою специфіку, яка 
відображає їх особливий морфологічний розви-
ток. Своєрідність структури таких слів слугує од-
нією з вагомих підстав для виділення їх в особливу 
лексичну категорію. Проте висловлювання окре-
мих авторів щодо питання структури звуконаслі-
дувальних і образотворчих слів уривчасті і вельми 

суперечливі. Одні [17; 20] відносять образотворчі 
і звуконаслідувальні слова до прислівників, інші 
розглядають їх як особливий розряд слів [21, 38], 
а дехто [19] навіть виключає їх з розряду прислів-
ників і включає до вигуків. Але це не зовсім вірно, 
оскільки вигуки – це розряд слів, який слугує для 
найкоротшого вираження почуттів і вольових ім-
пульсів без найменування цих почуттів. Що ж до 
звуконаслідувальних слів, то вони не виражають 
певних почуттів, виявів волі і т.і, хоча і володіють 
великим стилістичним різноманіттям експресій.

Дані про структуру ономатопів корейської 
мови видаються вельми суперечливими, тому для 
вибудови власної концепції розглянемо більш де-
тально структурні особливості звуконаслідуваль-
ної лексики корейської мови.

Так, відповідно до останніх досліджень [12; 16],  
корейська ономатопеїчна система має багатий 
інструментарій варіювання відтінків значення в 
плані структури ономатопів. У корейській мові 
ономатопеїчні слова утворюються за допомогою 
так званої основи – початкового кореня, до якого 
приєднуються нові утворення – нарощування. На-
рощування можуть поставати як окремі приго-
лосні, наприклад, [k], [t], так і склади. Розподіля-
ються вони окремо для звуконаслідувальних, 
дієслівних і ад’єктивних коренів і також можуть 
варіюватися.

У більшості корейських ономатопів, які мають 
більш ніж один склад, як стверджує С. Мартін 
[16], характерними є дериваційні суфікси. У таких 
ономатопах можуть мати місце римовані повтори, 
парні сполучення, а також спеціальні морфемні 
сполуки, що можуть передавати прискорену 
дію. Усі інші більш мілкі структурні особливості 
ономатопів розглядаються при цьому в рамках за-
гальної категорії варіювання. Наприклад, це сто-
сується подовження приголосних, що передають 
більш тривалу дію або явище (наприклад, 깡충 깡
충 (kkang chung kkang chung), 꿀꺽 꿀꺽 (kkulkkok 
kkulkkok), 철썩펄썩 쏴아아아(cholssok cholssok 
swaaa)).

У своїх роботах деякі дослідники [12; 16] вка-
зують також на існування закономірностей у ви-
користанні варіантів приголосних, що передають 
різний ступінь інтенсивності ознаки. Варіюван-
ня голосних в корейській ономатопеї означає не 
взаємовідношення з іншими словами, а виключно 
нюанси значення, тобто мають не синтаксичну, а 
лексичну природу.

Звуконаслідувальні та образотворчі слова ут-
ворюються різними способами: чергуванням го-
лосних і приголосних звуків, шляхом повтору, 
стягнення основи, нарощення кореня [17, 216]. За-
гальноприйняті звуконаслідування у корейській 
мові мають постійний фонемний склад, наприклад, 
야용야용 (yaong-yaong), 멍멍(mong-mong), 구구구 
(gu-gu-gu), 딩덩 (dong-dong), 하하하 (ha-ha-ha).
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Наведені приклади свідчать, що у загальному 
плані формальна структура ономатопів може бути 
представлена як дворівнева: по-перше, це еле-
мент, у якому зосереджено фонетичне виражен-
ня образу, який передає ономатоп (у подальшому 
дисертаційному дослідженні – ядро), а, по-друге, 
інші елементи (суфікси, префікси), що оформлю-
ють ядро при утворенні лексичної одиниці. 

На завершення хотілося б відмітити, що прак-
тично всі корейські дослідники ономатопеї ро-
зуміли і розуміють під цим мовним явищем та від-
повідним терміном (чи термінами), яким це явище 
позначається, те ж саме, що і їхні європейські та 
вітчизняні колеги, а саме – закономірний фоне-
тично мотивований зв’язок між звуковим складом 
слова й акустичною ознакою відповідного дено-
тата, умовну імітацію різноманітних звуків при-
родного довкілля фонетичними засобами даної 
конкретної мови. Однак завдяки розповсюдже-
ності явища звуконаслідування у сучасній корей-
ській мові, а також багатству та різноманітності 
лексичних одиниць, які традиційно уналежнюють 

до ономатопеїчних слів, у корейській лінгвістиці 
воно розглядається і тлумачиться значно ширше і 
глибше, ніж у європейській чи вітчизняній.

Корейська мова має різнотипні засоби відтво-
рення звукових реалій. Вони є частиною культури 
корейського народу, оскільки обумовлюються фо-
нетичними, лексичними і граматичними особли-
востями сучасної корейської мови, визначаються 
асоціаціями між звуками і їх відтворенням у мові.

Не дивлячись на те, що на сьогодні суперечли-
вим і неоднозначним залишається питання щодо 
структури ономатопеїчних слів, корейська онома-
топеїчна лексика традиційно розмежовується на 
звуконаслідувальну лексику з акустичним дено-
татом (звуконаслідувальні слова) і на звукосим-
волічну лексику з неакустичним денотатом (об-
разотворчі слова). Проведене нами дослідження 
показало, що в корейській мові формальна струк-
тура ономатопів має дворівневу структуру. 

Перспективу подальшого дослідження вбачає-
мо у розробці класифікації ономатопеїчної лекси-
ки сучасної корейської мови.
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