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ПЕРЕДМОВА

Сьогодні вже ні в кого не викликає сумнівів той 
факт, що законодавці мають плідно співпрацювати з 
мовознавцями. І ця співпраця досить часто відбиваєть-
ся в засобах масової комунікації. У будь-якій правовій 
системі всі норми права викладаються за допомогою 
мови. Текст нормативно-правового акта становить 
одиницю комунікації, що відбувається між законо-
давцями та гілками влади й громадянами. У сучасно-
му суспільстві через лібералізацію слова виникають 
численні мовні ситуації, до яких не готові традиційна 
лінгвістика та класична юриспруденція. Отже, сьогод-
ні в суспільстві сформувалось соціальне замовлення 
на дослідження юридичного аспекту мови й мовного 
аспекту права.

Розуміючи запити та потреби суспільства, колек-
тив кафедри прикладної лінгвістики Національного 
університету «Одеська юридична академія» органі-
зував І Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Людина і право в ЗМІ», маючи на меті об’єднати 
результати наукових пошуків учених України й зару-
біжжя. Матеріали конференції, надруковані в пропо-
нованому збірнику, присвячені особливостям мови 
права, мови засобів масової інформації та реклами, 

комунікативній лінгвістиці, лінгвокультурології, 
тобто основам сучасного полікультурного простору, 
у якому здійснюється законодавча комунікація.

Вважаю, що наукові заходи, на яких обговорюють-
ся питання спільних зусиль учених щодо поліпшення 
мовної комунікації, сприятимуть подальшому розвит-
ку й правовій культурі майбутніх юристів, психологів, 
політологів, соціологів, журналістів, яких готує Наці-
ональний університет «Одеська юридична академія».

У збірнику детально розглянуто теоретичні й прак-
тичні питання з галузей філософії мови, мови засобів 
масової інформації, правничої лінгвістики та лінгвіс-
тичної експертизи, з’ясовано специфіку культури про-
фесійного спілкування й комунікативної лінгвістики, 
порушено проблеми когнітивної лінгвістики та лінгво-
культурології. Правознавцям може стати в нагоді ана-
ліз проблем сучасного українського правового дискур-
су, а журналістів, без сумніву, зацікавлять статті про 
мову засобів масової інформації й реклами, питання 
теледискурсу та тексту, репрезентований алгоритм реа-
лізації сугестивності в мові засобів масової інформації.

Сподіваюсь на подальші плідні наукові дослі-
дження!

С. В. Ківалов,
президент Національного університету 

«Одеська юридична академія»,
доктор юридичних наук, професор, 

академік Національної академії правових наук України
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УДК 371. 811.161

Абламская Е. В.

ПОВТОР КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНИДА ВЫШЕСЛАВСКОГО

В статье рассмотрена роль повторов как изобразительного средства в художественных поэтических произведениях, 
классифицированы лексические и синтаксические повторы в творчестве известного русскоязычного поэта Украины Ле-
онида Вышеславского.
Ключевые слова: лексический повтор, синтаксический повтор, художественный текст, поэтический дискурс, Леонид 
Вышеславский.

Абламська О. В. Повтор як засіб художньої виразності у творчості Леоніда Вишеславського. – Стаття.
У статті розглянуто роль повторів як зображувального засобу в художніх поетичних творах, класифіковано лексичні й 
синтаксичні повтори у творчості відомого російськомовного поета України Леоніда Вишеславського.
Ключові слова: лексичний повтор, синтаксичний повтор, художній текст, поетичний дискурс, Леонід  Вышеславський.

Ablamska O. V. Repetition as a means of artistic expression in the works of Leonid Vysheslavskyi. – Article.
In the article considered role of repetitions as a pictorial means in artistic poetic works, classified lexical and syntactic repetitions 
in the works of the famous Russian-speaking poet of Ukraine Leonid Vysheslavsky.
Key words: lexical repetition, syntactic repetition, artistic text, poetic discourse, Leonid Vysheslavsky.

Творчество Л.Н. Вышеславского стало неотъемле-
мым звеном литературного процесса в Украине во второй 
половине ХХ века, оно идентифицирует медитативность, 
философичность современной лирики. Библиография 
работ об авторе «Звёздных сонетов» и «Близкой звезды» 
не так уж малочисленна. И всё же многие особенности 
его творчества до сих пор изучены недостаточно глубоко 
и нуждаются в обстоятельном изучении. Это касается, в 
частности, исследования такого средства гармонизации 
его поэтических текстов, как повтор.

Разнообразие видов и функций языковых повто-
ров привлекает в последнее время внимание многих 
ведущих исследователей (И.В. Арнольд, М.Я. Блох,  
О.А. Добижа, Е.А. Иванчикову, Р.А. Вафеева, Т.А. Ха-
загерова и др.). Повтор как реалия функционирующей 
языковой системы рассматривается учёными с разных 
позиций: как грамматическое средство языка (Е.И. Иван-
чикова, Л.В. Лисоченко и др.), как экспрессивно-стили-
стическое средство (А.Н. Кожин, Т.Г. Хазагеров и др.), 
как нарушение языковой нормы (И.В. Формановская, 
Т.А. Дегтярёва). В центре внимания учёных оказался 
повтор как средство усиления, актуализации, гармони-
зации структуры текста (Г.Ф. Гаврилова, Е.И. Диброва, 
Л.В. Лисоченко, Н.А. Николина, К.Э. Штайн и др.). 

Для поэтического языка повтор является одним из 
наиболее характерных приёмов. Повтор универсален 
по своей природе, он обладает достаточной экспрессив-
ностью и эмоциональностью, используется для воспро-
изведения оценки изображаемых автором явлений дей-
ствительности и одновременно способствует усилению 
выразительности и изобразительности речи, воздей-
ствуя на эмоционально-волевую сферу человека [3].

Благодаря повторам, создаётся общая идея, повтор 
является некоторым кодом, ключом, с помощью кото-
рого происходит переключение с одного предмета на 
другой, который, по замыслу создателя текста, являет-
ся второстепенным. Повтор не только привлекает вни-
мание читателя к важному отрезку в тексте и способ-
ствует связности текста, но и служит созданию иного 
эффекта: чем больше говорится о ком-то или чём-то, 
тем больше внимания переключается на другой объект; 
повтор оказывается фоном, на котором ярче выступают 
другие смысловые элементы текста [4]. 

Многообразие присущих повтору функций особен-
но сильно выражено в поэзии. Некоторые авторы даже 

считают повторы стилистическим признаком поэзии, 
отличающим её от прозы. В лирике повтор создаёт 
«впечатление эмоционального нагнетания, лирическо-
го сгущения переживаний» [1, c. 199]. 

В современной лингвистике различают две под-
группы приёмов повтора. К первой относятся приёмы 
повтора отдельных частей внутри предложения. Ко 
второй подгруппе – фигуры повтора, распространя-
емые не на предложение, а на более крупную часть 
текста (строфу, синтаксическое целое) или на всё про-
изведение [2]. Тем не менее, вопрос о повторе и его 
классификации является одним из нерешённых с точ-
ки зрения закономерностей функционирования по-
втора в языке отдельного автора. В этом заключается 
актуальность нашего исследования, поскольку повтор 
является не только семантико-стилистическим и тек-
стообразующим средством, существующим в языке 
поэзии, но и выразителем индивидуально-авторской 
картины мира. 

Нами были исследованы лексические и синтакси-
ческие повторы в творчестве Леонида Вышеславского. 

Лексические повторы усиливают значение слова, 
акцентируют на нём внимание читателя. Повтор гла-
голов передаёт интенсивность, продолжительность 
или повторяемость действий; повтор прилагательных 
усиливает значение признака; повтор существитель-
ных может, как правило, либо усилить субъективную 
оценку, либо выразить экспрессию. 

Лексические повторы в творчестве Л. Вышеслав-
ского состоят в повторении определённых частей речи: 
существительных, прилагательных, глаголов, местои-
мений, союзов.

В поэтических текстах широко распространено 
повторение подлежащего, выраженного именем суще-
ствительным, причём по количеству повторяющихся 
компонентов такие повторы могут состоять из трёх и 
более единиц:

Солнце стекало под лезвием кос,
солнце блестело на потных руках,
солнце дрожало на крыльях стрекоз,
солнце купалось в густых облаках [5, с. 154].
Несомненное большинство в группе лексических 

повторов в поэзии Леонида Вышеславского составля-
ют дистантные, вертикальные анафоры. Увеличива-
ющиеся лексические связи при дистантном повторе 
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в стихе ведут к семантическим преобразованиям по-
вторяющегося слова. Это и конкретизация словесно-
го образа, и актуализация отдельного признака, и со-
единение контрастных признаков, и многоплановость 
образа. Чаще всего встречается повторение начальных 
слов, выраженных как служебными частями речи, не 
несущими в себе смысл (союзы, предлоги, частицы): 

Пусть они кружатся там, вдали,
Пусть они в мирах блуждают слепо [5, с. 68];
Но все слышны колокола,
сквозь горы, где дожди и мгла,
сквозь жизнь, что между нас легла,
сквозь листья [6, с. 191], 
так и самостоятельными. Обычно в поэзии автора 

повторяются существительные и местоимения, реже 
глаголы и наречия:

Предела небу нет. 
Предела нет Земле [5, с. 119];
Нет ничего бесполезнее их.
Нет ничего их ценнее [5, с. 139];
Слышим звуки, 
слышим речи [5, с. 216];
Вечно певучие, 
Вечно живые… [5, с. 129].
Реже автор использует контактный, горизонталь-

ный повтор слов разных частей речи в средине или 
конце фразы. Повтор в строке выделяет словесные об-
разы, получающие дальнейшее развитие в строфе:

Без перебоев ткутся, ткутся
Валы материи живой [6, с. 71];
Ни на минуту нет сомненья,
что скоро, скоро я пойму
язык ваш, веру и стремленья [6, с. 105];
Прошло лишь сто, сто с небольшим минут [6, с. 39];
В лесной тени гуляют дети, дети… [5, с. 219];
В отличие от контактного, при дистантном повторе 

в стихе повторяющееся слово вступает в новые лек-
сические связи, что ведёт к смысловому осложнению 
словесного образа, в частности к конкретизации или 
обобщению. Если для контактного повтора смысловая 
функция является попутной, не основной, то для дис-
тантного она является доминирующей, центральной. 
Анафора, таким образом, направлена на усиление эмо-
циональной нагрузки, на более яркую передачу образа, 
на выделение того, что важно для автора.

Творчеству поэта характерна и такая фигура лекси-
ческого повтора, как полиптотон – повтор одного слова 
в разных падежных формах при сохранении его значе-
ния. Активно представлено в лирике Л. Вышеславского 
парное разнопадежное соположение имён существи-
тельных. Разные падежные словоформы называют один 
объект внеязыковой действительности, и их использо-
вание логично демонстрирует развитие поэтической 
мысли: 

Вновь за почкой почка налитая
Распускается в голубизне [5, с. 60];
В неведомых мирах души нет ни единой, 
И нету там страстей людским страстям под 

стать [5, с. 135];
Увозят к звёздам новую звезду [5, с. 134];
В задумчивость погружено то, 
что к движению причастно и для движенья 

рождено [5, с. 158];
И веку целому равна минута века [5, с. 192].
Редко встречаются в поэзии исследуемого автора 

также соположения однокоренных глаголов и прилага-
тельных:

…цветёт и с ними отцветает
Ещё один у жизни год [5, с. 35];
А всё ж не я гуляю с внуком, –
гуляя, он ведёт меня [5, с. 254];
Свалился день, как груша, спелый,
За ним другой – ещё спелей [6, с. 65].
Творчеству Л. Вышеславского характерен также 

подхват (анадиплодис, стык) – повтор слов или груп-
пы слов, заканчивающих отрезок речи, в начале сле-
дующего отрезка речи с целью образовать устойчивую 
логическую связь между двумя частями высказывания. 
Стык – это своеобразное соединение эпифоры и ана-
форы. В основном автор повторяет существительные, 
реже глаголы: 

У граждан леса день в разгаре,
В разгаре их обычный труд [5, с. 106];
Заметно меньше стало света,
Света дневного и тепла [5, с. 108];
Мы… отныне корабельщики Вселенной.
Вселенная – открытый океан! [5, с. 133];
…Даже девочка исчезла.
Исчезло всё. Но родился поэт [5, с. 129];
А наш собрат земной ещё летит…
Летит к другой планете [6, с. 44].
Одним из важных приёмов в поэтическом дискурсе 

Леонида Вышеславского является тавтология. Обилие 
тавтологии в произведениях, несомненно, связано с 
особым «певческим» характером их исполнения, при 
котором тавтологии служат для заполнения «музы-
кального времени»:

Вечности вечно изменчивый облик! [5, с. 130];
Подорожник – вдоль пути.
Подорожная беседа подороже мне иных… книг 

[5, с. 157];
Без них я мёртвого мертвей [5, с. 34];
Неведомо, кто жизнь… потопом притоптал  

[5, с. 135];
Скорее в жизнь внедряйся, мера эта!
Дела и мысли мерь волною света [5, с. 55];
Те поныне царят, что не лезли в цари [5, с. 119];
И колок колокола звук [5, с. 175];
Покрепче, завязь, завяжись! [6, с. 91].
Синтаксический повтор в дискурсе поэта действу-

ет совместно с лексическим. В результате специального 
расположения слов возникает особая интонационная кон-
струкция предложения, благодаря чему акцент делается на 
самом главном. Среди синтаксических повторов интерес 
представляют анафора – повтор отрезков речи в начале 
строки и эпифора – повтор отрезков речи в конце несколь-
ких высказываний. При этом к синтаксическим повторам 
примыкает такое явление, как синтаксический паралле-
лизм – отрезок речи, состоящий из синтаксически одно-
типных конструкций, объединенных общей мыслью. Для 
поэта важен не столько повтор однотипных конструкций, 
сколько их лексическое наполнение. Чаще в поэзии автора 
встречаются полный синтаксический параллелизм: 

Пред ней ничто радар на крыше,
пред ней ничто и слух совы [6, с. 66];
Так любы тиранам свободные звуки.
Так любы тиранам свободные руки [5, с. 128].
Но есть и примеры неполного синтаксического па-

раллелизма, при котором наблюдается тождественное 
построение предложений с единоначатием, но с иным 
семантическим наполнением в дальнейшем построе-
нии фразы:

Пахнет водою стылой и пресной.
Пахнет водою ныне и присно [5, с. 145];
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В его руках – ракетка. 
В его руках – и грозная ракета [6, с. 45];
Я здесь, как путник в поле,
тянусь к далёкому теплу.
Я здесь, как лодка на приколе,
не подчинённая веслу [6, с. 171].
И, наоборот, встречаются предложения с одинаковым 

концом, но с разным семантическим наполнением начала:
Гончар руками месит глину,
Солдат ногами месит глину [5, с. 188].
Леонид Вышеславский использует такой синтак-

сический повтор, как рамочная конструкция (обрам-
ление) – повтор начальной фразы в конце строфы. 
Наличие рамочных компонентов придаёт стихотворе-
нию характер завершённости, усиливает его внутрен-
нее единство. Рамочная конструкция наиболее явно 
обнаруживает присутствие автора в произведении.  
В качестве обрамления автор, как правило, использует 
предложения, одно из которых имеет инверсионный 
порядок построения:

Глаза не мёрзнут. Этим дивом
Я потрясён бывал не раз.
Мороз, как искру из огнива,
Мне высекал слезу из глаз.
Пурга. Дорога глуше, глуше.
Тускнеет поля полоса.
Застыли щёки, нос и уши.
Не мёрзнут лишь одни глаза [5, с. 315]. 
Таким образом, приём повтора, проявляющийся на 

всех уровнях текстовой организации, выступает как 

одно из важнейших средств, обеспечивающих струк-
турно-смысловое единство, целостность текстового 
пространства. Одним из ведущих принципов тексто-
образования в творчестве Л. Вышеславского является 
повторение идентичных лексических единиц и син-
таксических конструкций. С помощью повторов поэт 
подчёркивает то, что, на его взгляд, является наиболее 
важным, основным, заслуживающим особого внима-
ния. При этом писатель усиливает и общее впечатле-
ние от текста, заставляет читателя задуматься о том, 
почему это важно и почему на это стоит обратить вни-
мание. Следовательно, повторы служат не только для 
придания стихотворной речи большей экспрессивно-
сти, но и для сообщения глубинного и скрытого смыс-
ла стихотворения.

Повтор является одним из средств экспрессивно-
сти и гармонизации поэтических текстов Л. Вышес-
лавского. Повторяемость придаёт его произведениям 
живописность и плавность, выступает средством ин-
тенсификации авторского воздействия. Через повто-
ряющиеся слова устанавливается ассоциативная связь 
между разными предметами изображения, которые 
связаны и тематически. 

Результаты исследования показали, что основ-
ными в поэтическом дискурсе Леонида Вышес-
лавского являются лексические повторы, не только 
выполняющие эмоционально-экспрессивную и изо-
бразительно-выразительную функции, но и в значи-
тельной мере облегчающие восприятие смысловой 
информации.
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СЛОВЕСНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ ТА ЙОГО ЛІНГВІСТИЧНА ДІАГНОСТИКА

У статті окреслено теоретичне й методологічне підґрунтя лінгвістичної експертизи в справах про вияви мовленнєвого 
екстремізму в публічній комунікації. Це комплексне лінгвістичне дослідження, яке вимагає застосування низки формалізо-
ваних методів, співвідносних із когнітивними моделями юриспруденції.
Ключові слова: прикладна лінгвістика, юридична лінгвістика, лінгвістична експертиза, лінгвопрагматика, теорія мов-
леннєвих актів, дискурсивний аналіз.

Ажнюк Л. В. Словесный экстремизм и его лингвистическая диагностика. – Статья.
В статье очерчено теоретическое и методологическое основание лингвистической экспертизы по делам о проявлениях 
речевого экстремизма в публичной коммуникации. Это комплексное лингвистическое исследование, требующее примене-
ния ряда формализованных методов, соотносимых с когнитивными моделями юриспруденции.
Ключевые слова: прикладная лингвистика, юридическая лингвистика, лингвистическая экспертиза, лингвопрагматика, 
теория речевых актов, дискурсивный анализ.

Azhniuk L. V. Verbal manifestation of extremism and its linguistic diagnostics. – Article.
The paper addresses the issue of the theoretical and methodological background of the forensic linguistic investigation of a variety 
of verbal manifestations of extremism in the public communication. It is a complex linguistic research requiring the application of 
a set of formalized methods acceptable for jurisprudence cognitive models.
Key words: applied linguistics, juridical linguistics, forensic linguistics, linguopragmatics, speech act theory, discourse analysis.

Дослідження виявів мовленнєвого екстремізму в 
публічній комунікації пов’язане з нагальною потре-
бою залучення спеціальних знань лінгвістів у право-
застосуванні, а саме під час розгляду кримінальних 
справ, у яких складом злочину визнаються ті чи інші 
мовленнєві дії. Лінгвістична діагностика словесного 
екстремізму передбачає підтвердження або спросту-
вання реалізації в тексті мовленнєвих актів «заклик 
до протиправних дій» та «розпалювання ворожнечі». 
Вироблення процедури лінгвістичної діагностики цих 
мовленнєвих деліктів в експертизі публічних текстів 
стало, на жаль, одним із найактуальніших завдань для 
сучасної української лінгвоекспертології.

Заклик – це категорія лінгвістичної прагматики й 
водночас юридизований мовленнєвий жанр. Реалізація 
заклику відповідного змісту за певних комунікативних 
умов розцінюється як дія, що передбачає кримінальну 
відповідальність. Юридизація цього лінгвістичного 
поняття та стрімке зростання кількості пов’язаних із 
цією категорією кримінальних справ висувають на-
гальну потребу в наповненні поняття «заклик», яке 
використовується правниками, власне лінгвістичним 
змістом для потреб лінгвоекспертного аналізу.

З категорією заклику пов’язана низка судових справ, 
які мають давати юридичну оцінку відповідних мовлен-
нєвих дій. Згідно із чинним законодавством протиправ-
ними є заклики до насильницького повалення конститу-
ційного устрою, до зміни територіальних меж держави, 
до вчинення терористичних актів, до сприяння терориз-
му, до насильства й жорстокості, до посягання на пра-
ва й свободи людини тощо. Разом з іншими справами, 
пов’язаними з виявами мовленнєвої агресії (пропаганда 
війни, расової нетерпимості, розпалювання міжнаціо-
нальної та релігійної ворожнечі тощо), ці справи можна 
об’єднати під спільною назвою «справи про словесний 
екстремізм». У таких справах «складом злочину» є ці-
леспрямовані мовленнєві дії, що полягають у викорис-
танні механізмів прямого й прихованого мовленнєвого 
впливу на свідомість для ідеологічного домінування, 
для керування вчинками людей у потрібному напрямі та 
для здійснення контролю за їх поведінкою.

Попри те, що низка статей Кримінального кодексу 
України кваліфікують відповідні мовленнєві дії як кри-

мінальні злочини, поняття заклику, як і поняття пропа-
ганди й розпалювання ворожнечі, які для юридичної 
лінгвістики є концептуальними, досі не отримали до-
статньо повного теоретичного висвітлення. Відповідні 
мовленнєві жанри потребують юридично орієнтованої, 
достатньо повної та технологічно доступної лінгвістич-
ної параметризації, на яку під час лінгвістичної діагнос-
тики складу злочину в тих чи інших мовленнєвих діях 
могла б упевнено спиратись лінгвістична експертиза.

Науково-експертна, методологічна й теоретична 
робота з лінгвоекспертології зосереджена в Україні в 
державному підприємстві «Українське бюро лінгвіс-
тичних експертиз», що входить до складу Національ-
ної академії наук України. Останнім часом теоретичне 
обґрунтування та методологічне забезпечення лінгвіс-
тичних експертиз у справах про словесний екстремізм 
перебувають у фокусі нашої уваги й зусиль.

Лінгвопрагматичним стрижнем заклику є певний 
комунікативний намір мовця. Тому теоретичним під-
ґрунтям лінгвістичної експертизи в справах про сло-
весний екстремізм є теорія мовленнєвих актів. Автори 
цієї теорії Дж.Л. Остін і Дж.Р. Серль систематизували 
уявлення про те, як можна вчиняти різнопланові дії за 
допомогою слова [7; 12; 13; 14]. У цій теорії мовлення 
розглядається не просто як поєднання за певними фор-
мальними законами тих чи інших відтворюваних смис-
лових блоків, а насамперед як сукупність цілеспрямо-
ваних мовленнєвих дій, завдяки яким люди впливають 
на поведінку інших людей, скеровують їхні думки й 
емоції. Розуміння мовлення як сукупності цілеспря-
мованих соціальних дій для лінгвоекспертології є ме-
тодологічно визначальним, оскільки, незважаючи на 
позірну несхожість різних типів лінгвістичних експер-
тиз, завдання кожного такого дослідження може бути 
зведене до встановлення прагматичного змісту тієї чи 
іншої мовленнєвої дії.

Лінгвістичне діагностування заклику до протиправ-
них дій передбачає врахування комплексу власне лінгві-
стичних та екстралінгвістичних чинників, релевантних, 
по-перше, для встановлення факту цієї мовленнєвої дії, 
а по-друге, для виявлення її прагматичного змісту. Таке 
дослідження являє собою комплексне багатоаспектне 
завдання, яке так чи інакше спирається практично на всі 
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напрями лінгвістичної теорії, насамперед – на лінгвіс-
тичну семантику, лінгвістичну прагматику (зокрема, на 
теорію мовленнєвих актів) та на теорію прихованого 
мовленнєвого впливу на свідомість. Методичним стриж-
нем експертного дослідження в справах про словесний 
екстремізм є дискурсивний аналіз, який за врахування 
функцій мовленнєвих одиниць нижчого порядку перед-
бачає вихід на найвищий – дискурсивний рівень кому-
нікативної ієрархії. Механізми мовленнєвого впливу на 
свідомість, які вибудовуються на поєднанні потенціалу 
впливу окремих лексичних одиниць, граматичних кон-
струкцій, цілого тексту, найповніше розкриваються саме 
на рівні дискурсу. Дискурсивний аналіз висвітлює вза-
ємодію комплексу чинників на різних мовних рівнях: 
рівні мовленнєвого акту (зміст і функції), рівні тексту 
(тема, внутрішньотекстові зв’язки, змістова структура, 
прагматичне фокусування окремих композиційних оди-
ниць, функції), екстралінгвістичному рівні (соціальні, 
психологічні, історичні та ідеологічні чинники, які в 
сукупності генерують смислові зв’язки), рівні міжтек-
стового аналізу (інтертекстуальні зв’язки всередині 
дискурсу, які зумовлюють смислові «нарощування») 
[17, с. 88–89]. Таким чином, текст розглядається в його 
широкому суспільному контексті, а саме як репрезента-
ція певної виробленої й усталеної соціально-культурної, 
політичної та ідеологічної практики.

Під час інтерпретації мовних об’єктів лінгвістична 
експертиза спирається на низку експертних презумп-
цій, які є наріжним каменем у розбудові лінгвістичної 
аргументації [1].

По-перше, під час застосування юридичної норми, 
яка регулює функціонування мовних об’єктів, принци-
пово важлива лінгвальна визначеність об’єкта право-
застосування (слова, висловлення, тексту). Лінгвальна 
визначеність мовного об’єкта забезпечує принципову 
можливість його недвозначної лінгвістичної інтерпре-
тації з опорою на спеціальні знання лінгвістів та із за-
стосуванням формалізованих процедур лінгвістичного 
аналізу. Лінгвістична експертиза позиціонує лінгвальну 
визначеність як лінгвістичний корелят юридичної визна-
ченості, а отже, як необхідну передумову однаковості за-
стосування юридичної норми. Таким чином, лінгвальна 
визначеність мовного об’єкта в контексті чинного юри-
дичного припису безпосередньо пов’язана з юридичною 
визначеністю відповідної норми. Тому лінгвістична екс-
пертиза виходить із презумпції лінгвальної визначеності 
мовних об’єктів, які належать до інституціолізованих 
дискурсів, доки не доведено протилежне [2].

По-друге, лінгвальна визначеність характеризує ін-
ституціолізований дискурс загалом та передбачає, що 
навіть якщо окремий фрагмент текстового матеріалу не 
забезпечує комунікативну точність та однозначність, то 
ширший контекст, а також інші дискурсивно пов’язані 
тексти й практики передбачають принципову можли-
вість обґрунтування такої однозначності з використан-
ням певної послідовності формалізованих процедур 
дискурсивного аналізу [2]. Таким чином, концепція 
лінгвальної визначеності тексту, який представляє ін-
ституціолізовану дискурсивну сферу, виходить із прин-
ципової можливості обґрунтування комунікативної од-
нозначності такого тексту та його окремих елементів 
у контексті юридичних приписів. Тому лінгвістична 
експертиза виходить із презумпції комунікативної од-
нозначності відповідних мовних об’єктів, доки не до-
ведено протилежне [1].

По-третє, належність тексту до певного дискурсу 
суттєво впливає на комунікативні очікування адреса-

та повідомлення, а отже, і на сприйняття адресатом 
представленої в тексті інформації. Друкований медій-
ний текст, текст усного публічного виступу, рекламний 
текст, інформація на етикетці товару тощо сприйма-
ються й оцінюються адресатом повідомлення по-різ-
ному. Тому для експертної лінгвістичної оцінки тексту 
в контексті певного юридичного припису необхідні 
презумпції осмисленого конструювання тексту його 
автором та адекватного сприйняття адресатом з ураху-
ванням дискурсивної специфіки цього тексту – доки не 
доведено протилежне. Без таких презумпцій аргумен-
тована лінгвістична оцінка тексту неможлива, оскільки 
вона не здатна «відсікати» аномальні інтерпретації й 
викривлені смисли, зумовлені психологічною своєрід-
ністю чи нестандартністю критеріїв автора та/або ін-
терпретатора.

Зазначені експертні презумпції (лінгвальної визна-
ченості мовного об’єкта в контексті юридичних при-
писів, комунікативної однозначності такого об’єкта, 
а також осмисленого конструювання тексту та його 
адекватного сприйняття з урахуванням відповідної 
дискурсивної специфіки) у лінгвістичній експертизі 
виконують функції своєрідних лінгвістичних аксіом, 
які підкріплені сучасними дослідженнями когнітивних 
механізмів породження й декодування тексту в межах 
дискурсу.

У роботах із юридичної лінгвістики в Росії, де за 
останні десятиліття напрацьовано чималий досвід 
лінгвістичних експертиз у справах про словесний екс-
тремізм, досить повно описані диференційні ознаки 
мовленнєвого акту «заклик» та умови його комуніка-
тивної успішності1. А.М. Баранов визначає заклик як 
мовленнєвий акт, звернений до адресата з метою спо-
нукати його до виконання певних дій, які осмислюють-
ся як важлива частина суспільно значущої діяльності 
та сприяють досягненню певних ідеалів, або з метою 
спонукати адресата враховувати у своїй поведінці ці 
ідеали. При цьому і мовець, і адресат осмислюються як 
політичні суб’єкти, а сам мовленнєвий акт – як частина 
суспільно-політичної комунікації [8, с. 420].

Автор заклику звертається до «доброї волі» адре-
сата, спонукаючи його здійснити дії, що оцінюються 
автором як безумовно позитивні. При цьому автор роз-
раховує на спонукальну силу моральних та ідеологіч-
них імперативів, до яких він апелює відкрито чи при-
ховано [16]. Адресат заклику може виконати відповідні 
дії, проте може і не відгукнутись на заклик. Однак на-
явність заклику діагностується незалежно від реакції 
адресата. Успішність мовленнєвого акту «заклик» ви-
значається насамперед умовою належності до політич-
ного дискурсу та можливістю чи неможливістю розпіз-
нати адресатом повідомлення комунікативний намір 
його автора.

Розглянемо загальну стратегію й напрями лінгві-
стичного аналізу текстового матеріалу в справах про 
словесний екстремізм та змоделюємо базові методичні 
підходи, які були апробовані під час здійснення лінгві-
стичних експертиз щодо наявності чи відсутності в 
тексті мовленнєвого акту заклику до вчинення проти-
правних дій.

І. Ситуація використання і загальний дискур-
сивний контекст є найвиразнішими лінгвопрагматич-
ними ознаками заклику до протиправних дій порівняно 
з іншими типами імперативних висловлень. Основною 
сферою таких мовленнєвих дій є політичне спілкуван-
ня. У політичному дискурсі, який є каталізатором різ-
новекторних суспільних процесів, використання мови 



9Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

здебільшого зумовлене ідеологічно й соціально, на 
відміну від інших дискурсивних сфер, де текстотворен-
ня підпорядковане потребам однозначного розуміння 
(офіційно-ділова й наукова сфери), пошуку образних, 
естетичних та експресивних форм (художнє мовлен-
ня) або встановленню комунікативного контакту з кон-
кретним співрозмовником в умовах безпосереднього 
спонтанного неофіційного спілкування (розмовне мов-
лення). Розбудова політичного дискурсу відбувається 
цілеспрямовано, що дає можливість і створює умови 
для відтворення й тиражування в різних текстах певної 
суспільної ідеології, яка спочатку стає звичною, згодом 
домінуючою та зрештою (у тоталітарному політично-
му дискурсі) – єдино можливою. Саме в політичному 
дискурсі слово стає знаряддям влади й маніпуляцій, 
засобом нав’язування певних установок та ідеологічно 
упереджених поглядів, що зумовлює потенційну можли-
вість і спокусу використовувати політичне спілкування 
як інструмент для впливу на поведінку багатьох людей 
та для керування їхньою свідомістю. З урахуванням усіх 
юридичних і лінгвістичних кореляцій поняття мовлен-
нєвого (словесного) екстремізму, одним із виявів якого 
є реалізація мовленнєвого жанру заклику до протиправ-
них дій, варто визначати як таке, що характеризує на-
самперед політичний дискурс.

Об’єктом лінгвістичної експертизи в контексті по-
рушуваних питань можуть бути різножанрові тексти 
різного обсягу: гасло, агітаційна листівка, публіцис-
тичний текст, стаття, що претендує на науковість, ус-
ний виступ, художній твір. Як показує лінгвоекспертна 
практика, текстовий матеріал, у якому комунікативно 
успішно реалізуються заклики до протиправних дій, 
нерідко може мати формальні показники належності 
до інших дискурсивних сфер.

ІІ. Граматичне оформлення заклику. Заклик 
належить до імперативних мовленнєвих жанрів. За 
способами граматичного оформлення в тексті він не 
відрізняється від інших різновидів імперативних ви-
словлень (вимоги, наказу, прохання, поради, умовлян-
ня, благання, погрози тощо). Лінгвістична діагностика 
заклику часто вимагає обґрунтування співвідносності 
того чи іншого різновиду імперативних висловлень із 
мовленнєвим актом заклику. Ступінь «категорично-
сті», інтенсивності вияву його модального компонента, 
експліцитності, а також характер відносин між автором 
і його адресатом, конкретні способи мовленнєвого вті-
лення та інші диференційні ознаки, за якими розріз-
няються типи імперативних висловлень, можуть бути 
принципово відмінними в мовленнєвому акті «заклик». 
Наприклад, лінгвопрагматичним параметрам юриди-
зованого мовленнєвого жанру «заклик» відповідають, 
зокрема, некатегоричні імперативні висловлення, які 
використовуються в обернених субординаційних від-
носинах між автором та адресатом повідомлення, і за 
цими ознаками виділяються серед інших імперативів 
як «прохання» («Путин, введи войска»).

Формально-граматичні характеристики численних 
різновидів імперативних конструкцій докладно описа-
ні в лінгвістичній літературі. Однак зробити вірогідний 
висновок щодо наявності мовленнєвого акту заклику 
лише за формальними ознаками можна далеко не завж-
ди, а лише тоді, коли мова йде про його експліцитні 
форми, які представлені на рівні поверхневої змістової 

структури тексту. Проте заклики, як і інші мовленнє-
ві акти, можуть мати як пряму, так і непряму форму 
вираження. Саме непрямі способи представлення тієї 
чи іншої інформації, зокрема й непрямі заклики, най-
частіше стають об’єктом дослідження в лінгвістичній 
експертизі. Тому попри те, що формально-граматич-
ний і лексико-семантичний аналіз окремих текстових 
елементів є невід’ємною частиною будь-якого такого 
дослідження, лінгвістична експертиза переважно ним 
не обмежується. Для виявлення імпліцитних змістових 
прошарків і встановлення прагматичного змісту пові-
домлення загалом лінгвістична діагностика заклику 
передбачає застосування всього спектра прийомів і ме-
тодів дискурсивного аналізу.

ІІІ. Змістові імплікації та прагматичний зміст 
повідомлення. У нормативних актах, які регулюють 
використання мови в суспільстві та юридично ок-
реслюють протиправні мовленнєві дії, законодавець, 
оперуючи багатьма поняттями, що позначають різно-
планові мовленнєві дії (інформація, судження, твер-
дження, заклик, пропаганда, погроза тощо), не робить 
жодних застережень щодо можливого способу реаліза-
ції цих мовленнєвих дій, який може бути прямим (екс-
пліцитним) чи прихованим (імпліцитним).

Проте, як відомо, смислова структура повідомлен-
ня є складною й багатошаровою та включає, крім екс-
пліцитної частини, представленої на рівні поверхневої 
змістової структури (у якій окремі сегменти також роз-
різняються за ступенем експліцитності), багато імп-
ліцитних прошарків. До них відносять пресупозиції, 
семантичні наслідки, змістові імплікації й імплікатури 
тощо. Експліцитну частину змісту повідомлення не-
рідко порівнюють із верхівкою смислового айсберга, 
більша частина якого ховається під водою. Якщо під 
час лінгвістичної діагностики складу мовленнєвого 
правопорушення оперувати лише тими елементами, 
які представлені на рівні поверхневої змістової струк-
тури тексту, не враховуючи імпліцитну частину змісту, 
то більшість смислових сегментів повідомлення мо-
жуть випадати зі сфери аналізу. На жаль, саме такий 
підхід нерідко домінує в практиці правозастосування, 
коли справи про словесний екстремізм вирішуються 
без залучення експертів-лінгвістів на підставі наївних 
лінгвістичних уявлень служителів Феміди. Нерідко із 
цієї ж причини навіть висновки лінгвістів-експертів 
бувають досить поверховими й непереконливими. Це 
пов’язано насамперед із відсутністю серйозної мето-
дологічної бази таких досліджень. Лінгвістичне ви-
явлення тих комунікативних складників заклику, які 
представлені не на рівні поверхневої структури тексту, 
а в його глибинних, підтекстових прошарках, є одним 
із найважливіших завдань експертного дослідження в 
справах про словесний екстремізм. При цьому в кон-
тексті завдань лінгвістичної експертизи, зокрема й під 
час надання відповіді на питання щодо наявності в 
тексті тих чи інших комунікативних складників мов-
леннєвого акту, є підстави розрізняти обов’язкову імп-
ліцитну інформацію, реконструкція якої є необхідною 
передумовою осмисленого сприйняття тексту, та фа-
культативні імпліцитні змістові сегменти, реконструк-
ція яких стає можливою за певних умов [3, с. 40–55].

ІV. Прямі й непрямі мовленнєві акти заклику. 
Як і інші складники прагматичного змісту тексту, за-

1 Варто зазначити, що в українському судочинстві, порівняно з російським, до 2014 р. досвід розгляду таких справ, а отже, і здобутки лінгво-
експертології були значно скромнішими.
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клик може бути прямим та непрямим. Нерідко функ-
ція заклику ефективно реалізується попри формальну 
відсутність у тексті імперативних конструкцій, а саме 
через підбір певних фактів, які в конкретній ситуації 
змушують діяти адекватним чином, через створення 
протиставлення шляхом приписування одним подіям 
і явищам негативних, а іншим – позитивних характе-
ристик (так звані оцінно-мотивовані заклики), шляхом 
цілеспрямованої організації дискурсу й застосування 
прийомів прихованого мовленнєвого впливу на сві-
домість, що стимулює адресата повідомлення діяти в 
бажаному для автора напрямі («Не позволим зарвав-
шимся американцам хозяйничать на Донбассе!»).  
У лінгвістичній експертизі до імпліцитних (прихова-
них) закликів відносять такі імперативні мовленнєві 
акти, які є невід’ємною частиною плану змісту вислов-
лення та контекстуальна реконструкція змісту яких у 
сприйнятті адресата є обов’язковою умовою осмисле-
ного сприйняття тексту.

Існує чимало досліджень мовних засобів непрямого 
впливу у сфері публічної комунікації, які орієнтовані 
на виявлення прихованих механізмів влади, доміну-
вання й контролю [4; 5; 6; 8; 10; 11; 15; 17]. Ці праці  
є важливим теоретичним підґрунтям лінгвістичного ді-
агностування факту мовленнєвої дії та встановлення її 
прагматичного змісту під час здійснення лінгвістичної 
експертизи в справі про словесний екстремізм. Саме 
непрямі форми представлення інформації є визначаль-
ною ознакою прихованого мовленнєвого впливу на 
свідомість. У теорії комунікації такі форми кваліфіку-
ються як більш впливові [10, с. 138], до того ж їх вибір 
нерідко пов’язаний із бажанням уникнути відповідаль-
ності за карні мовленнєві дії.

V. Співвіднесення прагматичного змісту закли-
ку з диспозицією юридичної норми. Змістом закли-
ку в лінгвістичній експертизі вважають опис тих дій, 
які мав би здійснити за задумом автора заклику його 
адресат. Лінгвістична експертиза в справах про словес-
ний екстремізм не обмежується семантичним аналізом 
відповідного мовленнєвого акту та з’ясуванням його 
прагматичного змісту. Важливим її завданням є спів-
віднесення цього прагматичного змісту з диспозицією 
відповідної юридичної норми. Лінгвістична експерти-
за в справах про мовленнєвий екстремізм здійснюється 
в контексті конкретної статті Кримінального кодексу 
України, за якою порушено справу. Формулювання пи-
тання, яке ставиться перед експертом, зазвичай містить 
дослівне цитування відповідного нормативного при-
пису, наприклад: чи містить текст публічного виступу 
особи N, наданого для дослідження, заклики до зміни 
меж території або державного кордону України? На-
ведемо приклади декількох статей Кримінального ко-
дексу України, у яких законодавець оперує поняттям 
«заклик» і юридично визначає зміст відповідної про-
типравної дії:

– публічні заклики до насильницької зміни чи пова-
лення конституційного ладу або до захоплення дер-
жавної влади, а також розповсюдження матеріалів із 
закликами до таких дій (ч. 2 ст. 109);

– умисні дії, вчинені з метою зміни меж території 
або державного кордону України <…> а також пу-
блічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закли-
ками до вчинення таких дій (ч. 1 ст. 110);

– публічні заклики до вчинення терористичного 
акту (ч. 1 ст. 258-2);

– публічні заклики до погромів, підпалів, знищення 
майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького 

виселення громадян, що загрожують громадському по-
рядку (ст. 295);

– публічні заклики до агресивної війни або до розв’я-
зування воєнного конфлікту (ст. 436);

– публічні заклики до геноциду (ст. 442).
Лінгвістичне співвіднесення змісту виявлених у 

тексті закликів із диспозицією відповідної юридич-
ної норми вимагає в кожному випадку семантичного 
аналізу не лише наданого для дослідження мовленнє-
вого матеріалу, а й використаних у відповідних норма-
тивних приписах понять, таких як «насильницький», 
«умисний», «геноцид», «конституційний лад», «пова-
лення», «погром», «захоплення», «тероризм», «непри-
язнь», «ворожнеча» тощо. Деякі із цих понять мають 
юридичні визначення та використовуються у своєму 
термінологічному значенні (геноцид – «винищення 
окремих груп населення певної країни або загарбання 
країни з расових, національних чи релігійних мотивів» 
[20, с. 266]), а деякі вживаються в нормативних актах 
як загальномовні лексичні позначення (насильство –  
«застосування фізичної сили до кого-небудь», «засто-
сування сили для досягнення чого-небудь; примусо-
вий вплив на кого-небудь» [21, с. 184]; ворожнеча –  
«відносини й дії між ким-, чим-небудь, пройняті воро-
жістю, недоброзичливістю, ненавистю» [19, с. 288]).  
Закладені в системі мови широкі можливості варіатив-
ної інтерпретації дійсності дають безліч можливостей 
прямого й непрямого словесного втілення цих понять 
у різножанрових текстах політичного дискурсу. Од-
ним із важливих завдань лінгвістичної експертизи в 
справах про словесний екстремізм є прагмасемантич-
не ототожнення змісту виявленого в тексті заклику з 
певним смисловим інваріантом, який задає юридизова-
на матриця нормативного припису. Наприклад, попри 
позірну очевидність протиправності заклику «Путин, 
введи войска», її лінгвістичне обґрунтування вимагає 
співвіднесення змісту цього заклику з диспозицією 
певної норми Кримінального кодексу України, за якою 
порушено справу: заклик до захоплення державної вла-
ди (ч. 2 ст. 109), заклик до зміни меж території або 
державного кордону України (ч. 1 ст. 110), заклик до 
агресивної війни або до розв’язування воєнного кон-
флікту (ст. 436).

VI. Композиційна модель висновку лінгвістич-
ної експертизи. Лінгвістичне діагностування реаліза-
ції в тексті мовленнєвого акту заклику до протиправ-
них дій передбачає застосування певної послідовності 
формалізованих процедур дискурсивного аналізу для 
підтвердження чи спростування наявності в цьому тек-
сті таких комунікативних складників:

1) належність до політичного дискурсу: зміст і ко-
мунікативний контекст вказують на те, що аналізова-
ний мовленнєвий акт є частиною суспільно-політичної 
комунікації;

2) мовець та його адресат виступають політичними 
суб’єктами цієї комунікації;

3) окреслений певний досяжний «ідеал»;
4) вказівка на певні дії, які є змістом заклику  

й осмислюються як частина суспільно значущої діяль-
ності, спрямованої на досягнення цього ідеалу;

5) адресат повідомлення виступає потенційним ви-
конавцем цих дій;

6) спонука адресата до виконання цих дій та/або 
вказівка на необхідність скеровувати свою поведінку 
на досягнення цих ідеалів;

7) зміст заклику прагмасемантично співвідносний 
із диспозицією відповідної юридичної норми.
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Деякі з наведених комунікативних складників мов-
леннєвого акту «заклик» за певних умов можуть імп-
лікуватись. Однак за успішної реалізації мовленнєво-
го акту ці складники легко відновлюються адресатом 
з урахуванням загального комунікативного контексту 
повідомлення – контексту, у якому контекстуальна 
реконструкція цих складників є обов’язковою переду-
мовою осмисленого сприйняття повідомлення. Напри-
клад, гасло радянських часів «Пятилетку – за четыре 
года» є закликом, хоча в ньому на поверхневому рів-
ні не представлені всі зазначені вище комунікативні 
складники. Перенесені в підтекст смислові елементи 
(наприклад, досяжний «ідеал» – побудова комунізму, а 
також соціальні ролі учасників комунікації) легко від-
новлюються адресатом із широкого комунікативного 
контексту повідомлення. У цьому заклику на поверх-
невому рівні представлені лише його комунікативні 
складники четвертий (вказівка на певні дії, які осмис-
люються як частина суспільно значущої діяльності) 
та п’ятий (спонука адресата щодо виконання цих дій). 
Натомість у заклику «Вперёд к победе коммунизма!» на 
перший план виводяться «ідеал», який представляєть-
ся колективному адресату як досяжний, і спонука адре-
сата скеровувати свою поведінку на його досягнення. 
Таке ж комунікативне тло має гасло, що використову-
валось як частина передвиборчої агітації перед крим-
ським «референдумом» 2014 р.: «16 марта: Домой в 
Россию». Цей заклик містить кримінальний складник, 
оскільки з урахуванням комунікативного контексту 
(сфера суспільно-політичної комунікації, агітаційна 
листівка перед референдумом, на якому пропонува-
лось дати відповідь на питання «Вы за воссоединение 
Крыма с Россией на правах субъекта Российской Фе-
дерации?», адресат заклику – громадяни Автономної 
Республіки Крим, які мають взяти участь у голосу-
ванні) його прагматичний зміст відповідає «юридич-
ній матриці» – прагматичному інваріанту, який задає 
нормативний припис: умисні дії, вчинені з метою зміни 
меж території або державного кордону України (ч. 1 
ст. 110 Кримінального кодексу України).

Щодо кожного із семи наведених вище комуніка-
тивних складників мовленнєвого акту «заклик до про-
типравних дій» обирається окрема лінгвістична мо-
дель аргументації, зокрема, залежно від способу його 
репрезентації в тексті (експліцитний чи імпліцитний) 
і від необхідних прийомів дискурсивного аналізу в на-
прямі від тих компонентів комунікативної ситуації, які 
представлені в поверхневій змістовій структурі тексту, 
до імпліцитних складників прагматичного змісту пові-
домлення, встановлюваних на підставі аналізу комуні-
кативного контексту, екстралінгвістичних чинників та 
інтертекстуальних зв’язків.

Відсутність у досліджуваному текстовому матері-
алі хоча б одного із семи комунікативних складників 
є достатньою підставою для спростування вихідного 
припущення про реалізацію в тексті мовленнєвого акту 
«заклик до протиправних дій» у контексті відповідного 
юридичного припису. Проілюструємо деякі із заявлених 
підходів.

Об’єктом лінгвістичного аналізу стала публікація 
в періодичному друкованому виданні «Еженедельник 
2000» під назвою «Пришло время готовить консти-
туцию для Одесчины». Перед експертизою було по-
ставлено низку питань, метою яких було з’ясувати, чи 
містить текст статті вияви мовленнєвого екстремізму.

Окремої аргументації вимагало обґрунтування дис-
курсивної належності тексту: сторона відповідача в 

справі наполягала на тому, що стаття є науковою публі-
кацією (її автор справді має науковий ступінь).

Текст статті розрахований не на аналітичне, а на-
самперед на спонтанне сприйняття. На це, зокрема, 
вказує переважання риторичної моделі аргументації, 
характерної для політичної агітації (на противагу ло-
гічній моделі аргументації, притаманній науковим тек-
стам), значна питома вага псевдоаргументації, велика 
кількість експресивно маркованих текстових елемен-
тів. Важливим діагностичним елементом, який недвоз-
начно маркує дискурсивну належність тексту до сфе-
ри суспільно-політичної комунікації, є прагматичний 
зміст заголовку «Пришло время готовить конституцию 
для Одесчины».

Перед лінгвістичною експертизою було посталено 
декілька питань. Коротко окреслимо, як будувалась від-
повідь на питання, що вимагали лінгвістичної діагнос-
тики мовленнєвих актів «заклик до дій, спрямованих на 
зміну меж території або державного кордону України» 
та «розпалювання міжнаціональної ворожнечі».

Питання 1: чи містить текстовий матеріал, нада-
ний для експертизи, відомості, що спричинюють роз-
палювання міжнаціональної ворожнечі? Якщо так, то 
які саме висловлення містять такі відомості?

Відповідь на це питання передбачає аналіз тексто-
вого матеріалу, спрямований, по-перше, на виявлення 
словесних позначень, що вказують на належність до 
певної національної або етнічної групи, а по-друге, 
на з’ясування того, чи є відповідні висловлення аксі-
ологічно маркованими, а також чи профілюються ет-
ноніми аксіологічно, у якому аксіологічному контексті 
вживаються назви різних народів та етнічних груп, 
інакше кажучи, яким рисами – привабливими чи не-
привабливими – наділяє їх автор публікації.

У тексті аналізованої публікації етнічному фактору 
загалом відведено помітне місце. Тут згадуються пред-
ставники цілої низки різних національностей із пози-
тивними характеристиками: «Ввиду турецких гонений 
на православных болгар и греков император распоряди-
лся принимать и расселять их на Одесчине за казенный 
счет. Новые сограждане приложили немало усилий к 
развитию на Одесчине сельского хозяйства, в первую 
очередь садоводства. Стремясь укоренить в Одессе 
предприимчивых греков, император предоставил им 
сословные льготы и казенные здания. Способствовал 
прибытию трудолюбивых немецких колонистов, для 
фермеров из их числа выкупая земли за городом, а ре-
месленников обеспечивая жильем и льготами в Одессе». 
Позитивні аксіологічні характеристики, які дає автор 
представникам цих народів, акцентовано експлікуються 
на лексичному рівні й описово: «предприимчивых гре-
ков», «трудолюбивых немецких колонистов»; «Новые 
сограждане (болгари та греки) приложили немало 
усилий к развитию на Одесчине сельского хозяйства, 
в первую очередь садоводства». Характерно, що пред-
ставників цих етносів автор контекстуально прив’язує 
до Російської імперії, наголошуючи на гармонійності 
міжнаціональних стосунків. Зокрема, з позитивними 
оцінками пов’язується міграційна політика російського 
уряду (див. наведені вище висловлення) та перебування 
певних осіб на царській службі: «Организация основа-
ния Одессы легла на плечи состоящих на русской служ-
бе испанского дворянина, вице-адмирала Иосифа де 
Рибаса и его инженер-полковника бельгийца Франсуа де 
Волана»; «При преемнике Ришелье на посту одесского 
градоначальника, французе на русской службе Алексан-
дре де Ланжероне, в городе разбит Ботанический сад 
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и учрежден Ришельевский лицей, по статусу немногим 
уступавший царскому университету».

На тлі позитивної характеристики росіян та пред-
ставників інших етносів, яких автор пов’язує з росіяна-
ми, рельєфно постає негативна забарвленість інформа-
ції, що стосується трьох національних груп: українців, 
кримських татар і турків. Українці зображені нікчемни-
ми й безпорадними невільниками, рабами: «Вплоть до 
конца XVIII в. лишь изредка украинцы могли проследо-
вать через эти земли как посланники к крымскому хану 
или участники отчаянной вылазки казаков. В основном 
же они попадали сюда в качестве захваченных рабов –  
в скорбном пути транзитом через татарский Крым 
на невольничьи рынки турецкой Алании»; «Каторга 
была безотходным производством: гребец работал до 
смерти, после чего его порубленный труп скармливали 
скоту, зимой же использовали как топливо, а на его 
место приковывали следующего украинца».

Кримські татари та турки зображені жорстокими й 
безжальними завойовниками («это они своими набе-
гами наводили ужас на Киевщину, Черкасчину и Пол-
тавщину»; «порубленный труп скармливали скоту, 
зимой же использовали как топливо, а на его место 
приковывали следующего украинца»).

У зовсім іншому аксіологічному контексті вжива-
ються етнонім русский та його текстуальний синонім 
москаль: «Так бы оно и продолжалось, если бы не «мо-
скали»; «Русская армия очистила эти земли от татар 
и турок, а российское государство колонизировало их, 
создав военно-транспортную инфраструктуру»; «Тог-
да на помощь вновь пришел «москаль» – управляющий 
российским заемным банком князь Гавриил Гагарин, 
выхлопотавший у императора указ о модернизации 
Одесского порта и возобновлении налоговых и тамо-
женных льгот городу в 1800 г.»; «Каменными мостовы-
ми и тротуарами, избавившими центр Одессы от не-
проходимой грязи, мы обязаны еще одному «москалю» 
– новороссийскому генерал-губернатору графу Михаилу 
Воронцову».

Із цих висловлень росіяни («москалі») постають як 
визволителі, які «очистили» території сучасної Одещи-
ни від кримських татар і турків.

Аналіз контекстних оточень, у яких використову-
ються слова на позначення етнічної й національної 
належності, показав, що висловлення, пов’язані за 
змістом з етнонімами українець, кримський татарин 
і турок, набувають негативного аксіологічного забарв-
лення послідовно. За висловленнями, пов’язаними за 
змістом з етнонімами росіянин та москаль, так само 
послідовно закріплені в тексті позитивні характери-
стики. Цього «аксіологічного принципу» автор дотри-
мується завдяки використанню різнорівневих мовних 
засобів і прийомів: від аксіологічно маркованих лек-
сичних одиниць до описових оцінних конструкцій та 
риторичної аргументації. Такий спосіб представлення 
інформації як один із виявів мовленнєвого екстремізму 
в сучасній юриспруденції, соціолінгвістиці та юридич-
ній лінгвістиці отримав назву «мова ворожнечі» (англ. 
hate speech, букв. «мова ненависті»). Поняття «мова 
ворожнечі» має низку визначень, зокрема й юридич-
них. Рекомендація № R(97)20 Комітету Міністрів Ради 
Європи визначає «мову ворожнечі» як будь-які форми 
самовираження, що включають розповсюдження, про-
вокування, стимулювання або виправдання расової 
ненависті, ксенофобії, антисемітизму чи інших видів 
ненависті на основі нетерпимості у вигляді агресивно-
го націоналізму або етноцентризму, дискримінації чи 

ворожості щодо меншин, мігрантів та осіб з емігрант-
ськими коренями.

Усе зазначене дає підстави стверджувати, що ана-
лізований текстовий матеріал містить відомості, які 
спричинюють розпалювання міжнаціональної ворож-
нечі. Такі відомості подаються в тексті шляхом послі-
довного аксіологічного протиставлення, з одного боку, 
етнонімів українець, кримський татарин і турок, їхніх 
словотвірних похідних та пов’язаних із ними подій, а з 
іншого – етнонімів росіянин і москаль, назви держави 
Росія та пов’язаних понять і подій.

Питання 2: чи містить текстовий матеріал, на-
даний для експертизи, заклики до дій, спрямованих на 
зміну меж території або державного кордону Украї-
ни? Якщо так, то які саме висловлення містять такі 
заклики?

Лінгвістичну процедуру діагностування факту ре-
алізації мовленнєвого акту «заклик» та його прагма-
тичного змісту в контексті ч. 1 ст. 110 Кримінально-
го кодексу України (умисні дії, вчинені з метою зміни 
меж території або державного кордону України <…>  
а також публічні заклики чи розповсюдження матері-
алів із закликами до вчинення таких дій) проілюструє-
мо на прикладі заголовку аналізованої публікації.

Заголовок має важливе значення для сприйняття 
загального змісту тексту. Він великою мірою визначає 
характер інтерпретації оцінок і фактів, представлених 
у текстовому матеріалі. Заголовок є відносно авто-
номним елементом, який не лише дає тексту назву, а й 
стисло висвітлює його зміст та фокусує ракурс, у якому 
висвітлюється проблема. З урахуванням інтенсивності 
впливу на адресата заголовок публікації вважається ко-
мунікативно виділеною, сильною позицією [3, с. 86].

Заголовок аналізованого тексту «Настало время го-
товить Конституцию для Одесчины» починається уста-
леним словосполученням настало время. Це словоспо-
лучення належить до спонукальних висловлень та має 
цілком виразну імперативну модальність. В аналізова-
ному заголовку воно використовується як риторичний 
засіб, прагматичний зміст якого, зокрема, включає такі 
елементи:

– інформацію про зміну політичних обставин (ви-
слів настало время містить семантичний компонент 
«раніше такої потреби та/або можливості не було»);

– вказівку на необхідність вказаних далі дій (вислів 
настало время включає семантичний компонент «така 
потреба та/або можливість зараз з’явилась»);

– заклик до спільної участі в діяльності, спрямова-
ній на створення конституції Одещини як знаряддя ре-
алізації пропонованого автором статті сценарію: свой 
парламент, свое правительство, валюта, вооружен-
ные силы, подготовленные кадры, план действий тощо 
(словосполучення настало время + інфінітив виконує 
функцію присудкового слова з імперативною семанти-
кою, що вживається як заклик, спонукання, аналогічно 
до присудкових слів время, пора та їх розмовних ана-
логів давайте, айда тощо).

Для розуміння прагматичного змісту аналізованого 
заклику важливе значення має слово «конституція», 
яке має значення «основний закон держави, що ви-
значає суспільний і державний лад, виборчу систему, 
принципи організації та діяльності державних органів, 
основні права й обов’язки громадян» [20, с. 266].

Зі словникового визначення постає, що в сприйнятті 
пересічного мовця конституція є атрибутом держави: 
держава має свої органи державного управління, її гро-
мадяни керуються відповідним юридичним актом (кон-
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ституцією) у визначенні своїх прав та обов’язків, вибор-
чої системи тощо. Отже, у ракурсі питання, винесеного 
на розгляд, заголовок аналізованої статті являє собою 
імперативне речення, прагматичний зміст якого можна 
описати таким чином: «З огляду на політичні обставини 
необхідно розпочати підготовку основного закону, який 
буде визначати основи суспільного та державного ладу, 
систему державних органів, права й обов’язки громадян 
Одещини». Цей прагматичний зміст заголовка цілкови-
то підтримується текстом статті та набуває конкретиза-
ції, підсилюється аргументацією, переважно риторич-
ною з використанням псевдоаргументів.

Прагмасемантичний аналіз заголовка статті «На-
стало время готовить Конституцию для Одесчины» та 
публікації загалом, здійснений з урахуванням її широ-
кого комунікативного контексту, дає підстави ствер-
джувати, що аналізований текст містить усі комуніка-
тивні складники мовленнєвого акту «заклик»:

1) належність до політичного дискурсу: зміст і ко-
мунікативний контекст вказують на те, що аналізова-
ний мовленнєвий акт є частиною суспільно-політичної 
комунікації;

2) мовець та його адресат виступають політичними 
суб’єктами цієї комунікації;

3) окреслення певного досяжного «ідеалу» – відо-
кремлення від України («выход там, где вход»; «неза-
висимая Украина трещит по швам»; «у Одесчины куда 
больше общего с этими «азиатскими тиграми», чем с 
сопредельными областями Украины») та утворення під 
назвою автономії окремої держави («оставили нам на-
стоящую школу строительства государственности») 
із центром в Одесі («свой парламент, свое правитель-
ство, свой лидер»; «собственную полицию и отряды 
самозащиты, <…> самостоятельные международ-
ные отношения, свой режим финансовых и валютных 
операций» тощо);

4) вказівка на певні дії, які є змістом заклику й 
осмислюються як частина суспільно значущої діяльно-
сті, спрямованої на досягнення цих ідеалів («настало 
время готовить Конституцию для Одесчины»; «нуж-
но приступать к разработке проекта конституции 
нашего родного края, его экспертизе и обсуждению», 
тобто працювати на створення нової держави);

5) адресат повідомлення виступає потенційним ви-
конавцем цих дій;

6) спонука адресата щодо виконання цих дій та/або 
вказівка на необхідність скеровувати свою поведінку 
на досягнення цих ідеалів: предикативи настало вре-
мя, следует, нужен, нужно, хватит, використання 
риторичної моделі аргументації, побудованої на аксі-
ологічному протиставленні за ознакою національної 

належності «українець, український» – «росіянин, ро-
сійський» та належності до різних держав (України й 
Росії);

7) зміст заклику прагмасемантично співвідносний 
із диспозицією юридичної норми – ч. 1 ст. 110 Кримі-
нального кодексу України (умисні дії, вчинені з метою 
зміни меж території або державного кордону Украї-
ни <…> а також публічні заклики чи розповсюдження 
матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Усі комунікативні складники мовленнєвого акту 
«заклик» представлені в аналізованому тексті на рів-
ні як поверхневої, так і глибинної змістової структури. 
Змістом цього заклику є підготовка до перетворення 
сучасної Одещини на окрему державу, унаслідок чого 
неминуче зазнає змін територія України та її держав-
ний кордон.

Для лінгвістичної експертизи, як і для інших при-
кладних напрямів розвитку лінгвістичних знань, важ-
ливого значення набуває «технологічна доступність» 
такого дослідження, оскільки кінцевим споживачем 
цього інтелектуального продукту стають не фахові 
лінгвісти. Висновки лінгвістичної експертизи вико-
ристовуються правниками під час розгляду справ, які 
вимагають фахової інтерпретації фактів мовлення, у 
тих випадках, коли відмінні інтерпретації передбача-
ють відмінні юридичні наслідки. Традиційні наукові 
розробки в галузі лінгвістики мають здебільшого ем-
пірично-описовий характер, не прагнуть «відтворю-
ваності» результатів під час проведення аналогічного 
дослідження іншими науковцями та не пов’язуються 
в нашій уяві з поняттям «технологія дослідження». 
Лінгвістична експертиза як прикладний напрям мовоз-
навства висуває до свого кінцевого продукту відмінні 
й чітко зумовлені вимоги. Це дає підстави та зумовлює 
необхідність розглядати лінгвоекспертне дослідження 
як технологічний процес – упорядковану послідов-
ність дій та операцій, які виконуються над вихідними 
даними для отримання необхідного результату. Лінгві-
стична технологія здійснення різних типів експертиз 
може бути чітко структурована з виділенням послідов-
них стадій такого дослідження та його окремих опера-
цій. Як і будь-яка технологія, лінгвістична експертиза 
прагне максимального наближення до поставленої 
мети (що сформульована в питанні до експертизи)  
у найоптимальніший, тобто найшвидший і найпро-
стіший спосіб. Моделювання максимально докладної  
й доступної технології проведення різних типів лінгві-
стичних експертиз вважаємо принципово можливим. 
Саме в цьому вбачаємо основне завдання лінгвоекс-
пертології – прикладного напряму на перетині лінгві-
стики та права.
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В статье представлен лексико-семантический анализ наименований лиц, занимающихся животноводством, в сельскохо-
зяйственной лексике русского языка ХVI–ХVII вв. Выявлены инновации в составе сельскохозяйственной лексики русского 
языка исследуемого периода.
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вательная модель.

Анікіна І. В. Назви осіб, які займаються скотарством, у сільськогосподарській лексиці російської мови ХVI–ХVII ст. –  
Стаття.
У статті здійснено лексико-семантичний аналіз назв осіб, які займаються скотарством, у сільськогосподарській лексиці ро-
сійської мови ХVI–ХVII ст. Виявлено інновації в складі сільськогосподарської лексики російської мови досліджуваного періоду.
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Anikina I. V. The names of those engaged in animal husbandry in agricultural vocabulary of Russian ХVI–ХVII century. – 
Article.
The article lexical-semantic analysis of the names of persons who are engaged in agricultural livestock vocabulary of Russian 
ХVI–ХVII century. Indentified Innovation as a part of the vocabulary of Russian agricultural research period.
Key words: names of persons who are engaged in cattle; secondary nomination, innovation, word-formation models.

Семантические особенности вторичных номи-
наций лица, а также их высокая деривационная ак-
тивность, сложность формально-семантической 
структуры, широкий набор деривационных средств 
и способов образования обусловили пристальное 
внимание лингвистов к этому лексическому матери-
алу. Современный уровень развития теории языковой 
номинации, деривационной ономасиологии, изучаю-
щей номинацию в сфере производных слов, активи-
зация ономасиологических исследований, предметом 
которых являются «номинативные знаки во всем их 
разнообразии, во всей их неоднородности, во всей их 
совокупности и, главное, на всех этапах их формиро-
вания и принятия обществом» [8, с. 93], стимулиро-
вали исследования в области исторического словоо-
бразования.

В последние десятилетия получил распростра-
нение ономасиологический подход к исследованию 
словообразования, в рамках которого проведен ана-
лиз имен существительных со значением лица [1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13]. Агентивные наименования 
сельскохозяйственной сферы, наименования сельско-
хозяйственных специальностей в русском языке ХVI–
ХVII вв. не были объектом специальных исследований 
ни в историко-лексикологическом, ни в деривацион-
но-ономасиологическом аспектах, хотя фрагментарно 
привлекались к анализу в работах по историческому 
словообразованию при описании истории отдельных 
слов, объединенных по семантико-словообразователь-
ному критерию [3; 5; 6; 7]. В лингвистической лите-
ратуре не получил достаточного освещения и требует 
дальнейших исследований динамический аспект аген-
тивных наименований в русской сельскохозяйственной 
лексике. Так, Л.А. Шкатова, определяя границы лекси-
ко-семантической группы названий ремесленников, 
отмечает: «Не включены в лексико-семантическую 
группу ремесленников названия сельскохозяйственных 
профессий типа вельблудникъ – «погонщик», воло-
викъ – «кто ухаживает за скотом», говядарь – «пастух» 
и т. п.» [13, с. 54]. Всем вышесказанным определяется 
актуальность темы и выбор объекта исследования.

Цель исследования – изложить результаты лекси-
ко-семантического анализа наименований лиц, зани-

мающихся животноводством, в сельскохозяйственной 
лексике русского языка ХVI–ХVII вв.

Объектом анализа являются наименования лиц, 
получившие первую письменную фиксацию в ХVI–
ХVII вв. 

Достижение поставленной цели предполагает ре-
шение следующих задач: определить состав лекси-
ко-семантической группы наименований лиц, зани-
мающихся животноводством, в сельскохозяйственной 
лексике русского языка ХVI–ХVII вв.; выделить инно-
вации исследуемого периода в составе анализируемой 
лексико-семантической группы.

Наименования лиц (далее – НЛ), занимающихся 
животноводством, составляют одну из самых репре-
зентативных групп агентивной сельскохозяйственной 
лексики исследуемого периода. По грамматическим 
и лексико-семантическим характеристикам произво-
дящих основ аффиксальные НЛ сферы животновод-
ства, в свою очередь, делятся на: а) отсубстантивные 
НЛ, формально семантически связанные с названиями 
домашних животных и птиц. Они образуются посред-
ством суффиксов -никъ, -арь, -ухъ, -щикъ. Суффикс 
-никъ взаимодействует с основами существительных – 
общими и видовыми названиями домашних животных 
и птиц морфологического мужского и женского рода: 
скотъ – скотникъ, птица – птичникъ, овца – овечникъ 
и др.; б) девербативы, производные от глаголов, лек-
сическое значение которых включает семантический 
признак объекта – «животное»; в) НЛ, производные от 
многозначных глаголов, лексическое значение которых 
не содержит семантический признак объекта – «жи-
вотное», реализуется в синтагмах с объектными рас-
пространителями широкого семантического диапазона 
объектов.

Скотникъ. Старославянское НЛ скотникъ «работ-
ник, ухаживающий за скотом» образовано с помощью 
суффикса -никъ от основы существительного скот 
праславянского происхождения (др.-герм. skatts; совр. 
нем. schatz; ст.-сл. и др.-рус. скотъ) [20, с. 3, 388; 16, с. 
2, 310; 22, с. 381], т. е. по словообразовательной моде-
ли: «основа существительного + суффикс -никъ».

Термин скотникъ начинает использоваться в рус-
ском языке с XIII в. со значением «тот, кто смотрит за 
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скотом», что отражено в «Материалах» И.И. Срезнев-
ского: Отъ великаго князя отъ Ондрея къ посадникомъ, 
и къ скотникомъ, и къ старостамъ (Крм. Двин. 1294 
г.) [20, с. 3, 88]; в памятниках русской письменности, 
например: Кто по волости ходит закупенъ, или скот-
никъ (Пск. суд. гр. 3, XVI–XV вв.) [26].

Параллельно с термином скотникъ в русском языке 
XIV в. использовался термин скотарь с тем же значе-
нием «скотник». Термин скотарь отмечен в «Матери-
алах» И.И. Срезневского: Аще не подобно прележаніе 
творитъ скотарь, рекше во время на поля, и зобь дая, 
и сѣно кладни, постилая и потребляя чисто да покло-
нится зо (Fеод.Студ.Ост.201) [20, с. 3, 385]. В после-
дующие периоды термин скотарь не употребляется.  
В русском языке XIV в. употреблялась лексема ско-
топищьникъ (скотопитатель) со значением «ско-
товод»: Мужи пастuси скотопищници (Быт. 32. по  
Сп. XIV в.) [20, с. 3, 387]. В дальнейшем эта лексема не 
использовалась в языке.

Начиная с XVIII в. и до настоящего времени, тер-
мин скотникъ употребляется в русском языке с расши-
ренной семантикой. Так, в Толковом словаре В.И. Даля 
он фиксируется с несколькими значениями: «тот, кому 
поручен уход за домашним скотом; скотнице поручает-
ся и дойка, и молочные скопы», «скотопромышленик» 
/пск./, скотница – «казна, казнохранилище» /стар./, 
«помужник, земский большак из бояр, выше старосты, 
ниже тысяцкого» (Стар. нвг.) [14, с. 4, 207].

В словарях современного русского языка слово 
скотник приводится с такой семантикой: «работник, 
ухаживающий за скотом», «помещение для скота» /
разг./, «скотный двор» [15, с. 767; 18, с. 4, 119].

Поросятникъ. Лицо, занимающееся выращивани-
ем и продажей поросят, в русском языке XVII в. имело 
наименование поросятникъ. Образование возникло с 
помощью суффикса -никъ от основы существитель-
ного поросята, т. е. по словообразовательной модели: 
«основа существительного + суффикс -никъ».

И.И. Срезневский в «Материалах» лексему поро-
сятникъ не отмечает. Термин впервые начинает ис-
пользоваться в русском языке XVII в. Приведём при-
мер из памятника письменности изучаемого времени: 
Сенка поросятникъ у него сынъ Васка (Яросл. п. кн., 
335, XVII в.) [28].

Начиная с XIХ в. и до настоящего времени, термин 
поросятник употребляется в русском языке с расши-
ренной семантикой. Так, в Толковом словаре В.И. Даля 
выделяются три значения: «любитель поросят», «по-
росячий хлев», «большой складной нож». С послед-
ним значением термин поросятник употребляется в 
Псковской и Тверской областях. В современных сло-
варях слово поросятник отмечено со значением: «по-
мещение, хлев для поросят», например: Следующим 
отделением свинарни был поросятник [18, с. 3, 304].

Воловникъ. Работник, ухаживающий за скотом, в 
русском языке XVII в. имел наименование воловникъ, 
образование возникло с помощью суффикса -никъ от ос-
новы существительного волъ. (bos, pous…) [20, с. 1, 296],  
т. е. по словообразовательной модели: «основа суще-
ствительного + суффикс -никъ».

Впервые лексема воловникъ начала употребляться 
в русском языке со значением «работник, ухаживаю-
щий за скотом», что отмечено в Словаре русского язы-
ка XI–XVII вв.: Дворъ посацково человѣка Терентья 
Максимова сына воловника (Яросл. П. кн., 186, 1646 г.)  
[19, с. 2, 317]. Данная лексема, начиная с XVII в., не-
сколько изменила семантику «погонщик волов, возчик 

на волах, чумак», что зафиксировано В.И. Далем в Тол-
ковом словаре [14, с. 1, 238]. В Словаре русских на-
родных говоров также фиксируется термин воловник 
с несколькими значениями: 1) «человек, работающий 
на волах, а также ухаживающий за ними» (Рост. 1948–
1950); 2) «о сильном, крепком человеке» (Смол., Пск. 
1902–1904 г.) [17, с. 5, 45].

Вельблоудьникъ. Лексема вельблоудьникъ фик-
сируется в древнерусской письменности с ХII в. Упо-
треблялась она в значении «владелец, погонщик вер-
блюдов» [19, с. 13, 84, 109]: По лѣ(т) же ~диномь 
вьлеблудникъ онъ иже бѣ оукралъ осла. Идѣше пакы 
в и~р(с)ямъ пшенице продавать (Пр. 1383 г.). НЛ вель-
блудьникъ образовано по словообразовательной мо-
дели «основа существительного + суффикс -никъ» от 
основы существительного вельблүдъ – заимствования 
из гот. яз. (Гот. ulbandus в др.-рус. в результате распо-
добления д на месте первого из них появился звук р)  
[20, с. 1, 281; 22, с. 53]. Со значением «погонщик вер-
блюдов» впервые лексема вельблоудникъ зафиксирова-
на в «Материалах» И.И. Срезневского: Вельблuдьникъ 
именемъ Сергім имы вельблuды пасомы въ ближнеи 
горѣ (Жит. Fед. Сик. Мин. Чет. апр. 519) [20, с. 1, 281].

В Толковом словаре В.И. Даля верблюдникъ отме-
чен с несколько изменившейся семантикой: «погон-
щик, вожак при верблюдах» [14, с. 1, 179]. 

В современных толковых словарях русского языка 
НЛ верблюдник не фиксируется.

Коровникъ (коровница). Среди новообразований с 
суффиксом -никъ, фиксируемых памятниками XVI в., 
выделяются косвенные номинации. Например, в иссле-
дуемую эпоху именовался скотник (скотница), работ-
ник, ухаживающий за скотом. Общеславянское образо-
вание коровникъ возникло с помощью суффикса -никъ 
от основы существительного праславянского по корню 
происхождения. Звуковое формирование – восточнос-
лавянское с характерным для него полногласным со-
четанием -оро-, развившимся из праславянского -оr  
(Ср. ст.-сл. крава, польск. кrow «корова») [21, с. 2, 331; 
22, с. 191], т. е. по словообразовательной модели: «ос-
нова существительного + суффикс -никъ». 

В «Материалах» И.И. Срезневского данный термин 
отсутствует, впервые упоминается в русской письмен-
ности в XVI в. В качестве иллюстраций приведём при-
меры: Дано коровнику 2 денги, что онъ снялъ съ ло-
шади кожю (Кн. расх. Болд. м. (РИБ, II, 298, 1586 г.)); 
На Каргачь коровницѣ на сапоги алтынъ (Кн. расх. 
Обн. м., 12, 1570 г.) [20, с. 2, 106].

С XVII в. и до настоящего времени данная лексема 
расширяет свою семантику и используется в русском 
языке со значениями: «1. хлев для скота, 2. скотник, уха-
живающий за скотом, за коровами, 3. коровенный двор», 
что отмечено в Словаре русского языка XI–XVII вв.:  
А хоромъ намъ досталос<ь> на два жеребя двѣ гор-
ницы старые… да поварня старая ж подле мылны и 
с коровникомъ да погребъ середи двора (Строг. столб., 
1578); Въ 16 день принесъ старецъ Нифинтъ рубль 
шестнатцать алтынъ четыре денги, что продалъ въ 
Задолжья коровнику Ортюшкѣ крестьянскую кобылу 
(АЮБ, II, 280, 1607 г.); Вино поставлено въ коровницѣ 
(АЮ, 1615) [19, с. 2, 106]. В этот период употреблялись 
синонимичные однословному НЛ коровникъ состав-
ные наименования с опорными словами пастухъ и че-
ловекъ: коровий пастухъ и коровленный человекъ со 
значением «имеющий корову, коровник», что отражено 
в памятниках русской письменности, например: Ко-
ровьго пастуху Фомки Прокопьеву въ лѣтной посеб-
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ной наемъ… дано полослины ячменю (Кн. прих.-расх. 
Бир. с.; Арх. Он., 1692 г.); Въ дву монастырехъ да въ 
селѣ 57 келей, а въ нихъ живутъ сарицы черноризни-
цы, да 12 дв<оров> коровленыхъ дворовых людей, да 
въ селѣ же и въ деревняхъ 5 дв<оров> монастырских 
(Кн. п. Моск., I, 82, XVI в.). [19, с. 2, 106]. В Толко-
вом словаре В.И. Даля лексема коровникъ фиксиру-
ется со значениями: «дягель, дягильник», verbascum 
«вербник, царская свеча», «хлев для коров, закута», 
«прислужник за коровами, за скотом» [14, с. 2, 167], 
в Словаре русских народных говоров – со значения-
ми: «1. пастух, пасущий коров» (Ворон., 1958, Курск., 
Ряз., Смил., Новг.); 2. «тот, кто ухаживает за коровами» 
(Твер., Моск.); 3. «скупщик скота в дореволюционной 
России» (Арх. 1878, 1907) [17, с. 14, 353].

В словарях современного русского языка слово 
коровник(ца) также отмечается с лексическими зна-
чениями: «м. р. помещение, хлев для коров и быков»; 
коровница – с пометой «устаревшее» «женщина, уха-
живающая за коровами, скотница»: Филушка явилась 
в обитель, как к себе домой, сама выбрала себе ме-
сто в скотной избе, где жили коровницы [15, с. 299;  
19, с. 2, 106].

Овчаръ, овчухъ. Так в исследуемую эпоху имено-
вался тот, кто разводил овец, ухаживавший за ними; 
пастух овец. Древнеславянское образование овчаръ 
возникло с помощью суффикса -аръ от основы суще-
ствительного овца праславянского по происхождению / 
Ср.: др.-рус. овьца, праслав. ovbca, др.-инд. aviká, лтш. 
avs, лат.ovis «овца» [16, с. 2, 636; 22, с. 270], т. е. по сло-
вообразовательной модели: «основа существительного 
+ суффикс -аръ». Термин овчухъ начинает использо-
ваться в русском языке с XI в. со значением «овчар, па-
стух овец», что отражено в памятниках письменности, 
например: И приступи торчинъ, именемъ Беринди, 
овчухъ Ст̃ополчь, держа ножь и хатя ударити в око 
(Лавр. л., 261, 1097 г.); в «Материалах» И.И. Срезнев-
ского: Овчuха своеа помози сподобиле (Псал. толк. Fе-
дрт. пс. ХХХIII. 7 толк.) [20, с. 2, 598].

С XVII в. данная лексема расширяет свою семанти-
ку и используется в русском языке со значением «тот, 
кто разводит овец, ухаживает за ними; пастух овец; 
овчарня». Приведём некоторые контексты в качестве 
иллюстраций: У скотника Федора Мураховца челядни-
ка Демка овчари два вола двѣсти овецъ (Баг. Мат., 88, 
1680 г.) [19, с. 12, 229]; Да на дворѣ хоромъ изба жила 
да клет<ь> с прихлѣтомъ плостинное до мшенични-
ка, да клет<ь> липоволъ с овчюхомъ (Отказн. кн. юж-
новеликорус., 182, 1636 г.) [19, с. 12, 230].

Начиная с XVIII века и до настоящего времени, термин 
овчар употребляется в русском языке со следующей семан-
тикой. Так, в Толковом словаре В.И. Даля он фиксируется 
со значением «овцевод, занимающийся ими при хозяине; 
овчий пастух (с пометой стар.)»; также В.И. Даль отмечает 
термин овчухъ, употребляющийся в Воронежской области 
со значением «клещ, впливающийся в овец» [14, с. 2, 641]. 
В современных словарях русского языка слово овчар так-
же отмечается с лексическим значением: «работник, уха-
живающий за овцами» [15, с. 457; 18, с. 2, 583].

В XVII в. параллельно с термином овчаръ исполь-
зовался в русском языке термин овечникъ (овешникъ) 
с тем же значением «тот, кто ухаживает за овцами», на-
пример: Дано коровнику и коровницѣ по самогамъ по 
пришвамъ… дано овешнику рукавицы верхницы надо-
лонки ветхие (А. Уст., II, 273, 1668 н.) [19, с. 12, 222].

Говядарь (Говедарь). Неологизм XVI в. говядарь 
образован с помощью суффикса -арь от основы мно-

гозначного существительного говѧдо («бык», «рога-
тый скот»; «стадо быков») [16, с. 1, 136; 20, с. 1, 530].  
В «Материалах» И.И. Срезневского выделяется одно 
значение НЛ: говедарь – «пастух, пасущий крупный 
рогатый скот»: Пастырь и говедарь сгождаю свѣрѣли. 
(Гр. Над. съ толк. Ник. Ир. XVII в.) [20, с. 1, 530].

В текстах ХVI–ХVII вв. употребляется в двух зна-
чениях: «1. пастух, пасущий крупный рогатый скот;  
2. торговец скотом»: И. Ромъ и Ромелъ житие имѣста 
с пастырми и говедари (Хроногр. 1512 г., 226); Воздвиз-
щаеть бъ нѣкоего отъ християнского народа мужа, 
рода не славна, но смысломъ мудра, его же прозхвание 
нарищаху Козма Мининъ, художествомъ бяше прежде 
говядарь (Ин. Сказ., 127, XVII в.) [25].

В дальнейшем на протяжении развития русско-
го языка в семантической структуре производного 
НЛ говядарь сохраняются оба значения. Так, словарь 
В.И. Даля фиксирует значения «гуртовщик, погонщик, 
нагульщик скота и скотопромышленник» [14, с. 1, 364]. 
В современном языке лексема не сохранилась и в диа-
лектной лексике не отмечена.

В лексической системе русского языка исследуемо-
го периода НЛ говядарь (говедарь) в первом значении 
«пастух крупного рогатого скота» синонимично древ-
нерусскому волухъ – «погонщик, пастух крупного ро-
гатого скота» [19, с. 3, 13]. Например: Двалмы же и 
волцеи. (Сильв. Ант. вопр. оп. II (2), 147, 1512 г.). 

Осляръ – «погонщик ослов» [19, с. 13, 111] – об-
разовано с помощью суффикса -яръ от основы суще-
ствительного осёлъ, старославянского происхождения 
[21, с. 3, 206; 22, с. 279], т. е. по словообразовательной 
модели: «основа существительного + суффикс -яръ». 
И.И. Срезневский в «Материалах» лексему осляръ не 
отмечает.

Термин впервые начинает использоваться в рус-
ском языке XVII в., например: Ослопасъ, осляръ  
(Влх. словарь, 149, XVII в.) [19, с. 13, 111].

В XVII в. параллельно с термином осляръ упо-
трелятся вариантные НЛ ослопасъ и осельникъ с та-
ким же лексическим знамением «погонщик ослов»  
[19, с. 13, 84, 109]: И въставъ въ тъ час и срѣте осель-
ники идее с ними, домде же страны Сурьские (Ж. Ал. 
чел. бож., 477, XIV–XVII вв.).

В Толковом словаре В.И. Даля отмечена лексема ос-
лопасъ со значением «погощик, либо пастух ослячий» 
[14, с. 2, 695]. В толковых словарях современного рус-
ского языка лексема не употребляется.

Неологизм ХVII в. НЛ отарщикъ «пастух, та-
бунщик» образовано с помощью суффикса -щикъ от 
основы существительного отара тюркского проис-
хождения [16, с. 1, 668; 21, с. 3, 169], т. е. по словоо-
бразовательной модели: «основа существительного + 
суффикс -щикъ». И.И. Срезневский в «Материалах» 
лексему отарщикъ не отмечает. Термин впервые на-
чинает использоваться в русском языке XVII в. При-
ведём примеры из памятников письменности изучае-
мого времени: Послании к гс̃дрю к Москве въ конной 
станице в отарщикахъ у гс̃дрвых лошадей (Астрах. а.  
№ 1166, ест. 2, 1629 г.); А лошад<ь> ево, кон<ь> му-
хортъ … отданъ пасти … отарщику Олешке Чистен-
скомъ (Астрах. а. № 2310, ест. 19, 1651 г.) [19, с. 13, 180].

Параллельно с однословным НЛ отарщикъ в пись-
менности XVII в. употребляется аналитическое наиме-
нование отарные люди в значении «люди, обслужи-
вающие табуны лошадей» [19, с. 13, 181], например: 
И февраля жъ де въ 16 де<нь> он Дмитрий зъ жи-
вотинными стадами и съ отарными людьми и съ ихъ 
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отраными телѣгами пришли на урочище на городище 
блиско Волги (Астр. а.; 1552, ССТ. 1, 1664 г.).

Термин отарщикъ отмечен в Толковом словаре 
В.И. Даля с семантикой «пастух при отаре» [14, с. 2, 
709]. В лексикографических источниках последующих 
периодов слово не фиксируется.

Пастухъ. Общеславянское НЛ пастухъ «тот, кто 
пасет скот» производное от основы праславянского 
глагола пасти с помощью суффикса -ухъ [22, с. 291], 
впервые зафиксировано в письменности ХІ в.

В «Материалах» И.И. Срезневского выделяются два 
его значения: «пастух, сторож стада» и «наставник, ру-
ководитель, пастырь» [20, с. 2, 886]. Употребление НЛ 
пастухъ в прямом и производном значениях отражает 
уже памятники ранней древнерусской письменности: 
И пастухи бѣяху въ тои же страѣ бъдяще и стрѣуще 
стражу нощьную (Лук., II, 8. Остр. ев., 250, 1057); цр̃ѣ 
пастоуха наречет людьмъ (Изб. 1073 г.) [20, с. 2, 886].  
Там же, в «Материалах» И.И. Срезневского, зафик-
сирован деминутив пастuшькъ (уменьшительное 
от пастухъ), адъективный дериват с суффиксом -ск- 
пастушьский, например: Мы бо акты дѣтьца или 
пастоушьци тънъкл. Тръстьцею свиримъ (Златостр. 
XII в.) [20, с. 2, 886].

С XV в. данная лексема расширяет свою семан-
тику «используется в русском языке со значениями 
«пастух», «правитель, предводитель религиозной об-
щины»; «вожак (стада)». Приведём некоторые кон-
тексты в качестве иллюстраций: а) Нынѣ пасту(х)ъ и 
коровник трости рѣжающе пасту(ш)скые сдѣлова-
ю(т) (ГБ XIV, 82 а.-б); Насонку, теля<ь>ю полѣтному 
пастуху дано ему 10 ал<тын> 10 де<нег> (Кн. расх. 
Свир. м., № 6, 213, 1615–1631 гг.); Потомъ и самъ за 
ними, яко пастушокъ, Христовы овечки въ овчарникъ 
погони (Ав. кн. толк., 539, XVII–XIII вв. ~ 1667 г.)  
[19, с. 14, 167]. 

Гонщикъ. НЛ гонщикъ «погонщик» образовано 
с помощью суффикса -щикъ от основы глагола го-
нить…, т. е. по словообразовательной модели: «основа 
глагола + суффикс -щикъ».

Со значением «погонщик» впервые лексема гон-
щикъ начала употребляться в русском языке с XVII в., 
что отмечено в Словаре русского языка XI–XVII вв.: 
Исачко Федоровъ Кривощокъ, животиной гонщикъ, 
старинной посадц<к>ой человѣкъ (А. закл., 159, 1643 г.)  
[19, с. 4, 86].

Начиная с XVIII в. и до настоящего времени, тер-
мин гонщикъ сохраняет своё значение, в то же время 
его семантика несколько расширяется: «кто что гонит, 
особ. о гонке, сидке вина, дегтя». Это значение фик-
сирует В.И. Даль в Толковом словаре [14, с. 1, 375]. 
В Словаре русского языка лексема гонщикъ отмечена 
со значениями: «1. участник спортивных гонок; 2. по-
гонщик скота; гуртовщик; 3. человек, занимающийся 
сплавом леса»: Гонщики с длинными пеньковыми кну-
тами ехали верхом на лошадях, не давая скотине раз-
бредаться» [18, с. 1, 340].

Доилецъ. Для обозначения лица, занимающегося 
дойкой домашних животных, в русском языке XVII в. 
употреблялся термин доилецъ. Общеславянское обра-
зование доилецъ возникло с помощью суффикса -ецъ 
от основы глагола доить (общеслав. имеет соответ-
ствия в др. и.-е. языках) [22, с. 112].

Термин доилецъ впервые упоминается в памятни-
ках русской письменности с XIV в. Так, в «Материа-
лах» И.И. Срезневского данный термин отмечен в фор-
ме женского рода доилица со значением «кормилица»: 

Призову ты жену доилицю (Исх. 1.7 посп. XIV в.). 
Также И.И. Срезневский в «Материалах» фиксирует 
форму доитель: и бѣдѣтцр̃е доителе твои и кнѣшнѣ 
кърмителе тви (Ис. XLIX. 23. (Упыр.)) [20, с. 1, 760].

Данная лексема доилецъ фиксируется и в Словаре 
русского языка XI–XVII вв. В качестве иллюстраций 
приведём пример: Татарский царь держитъ 10000 ко-
былицъ, особно про его црской обиходъ молоко доятъ, 
а пастуховъ и доильцовъ тѣх кобыл 10000 (Козм., 342. 
1670 г.) [19, с. 4, 288]. В Толковом словаре В.И. Даля 
употреблён термин доильникъ, а также доильщикъ со 
значением «удойщик, кто доит коров, ходит за удоем» 
[14, с. 1, 455].

В современном русском языке в силу экстралингви-
стических факторов агентивное значение закрепилось 
за некоррелятивным по роду производным существи-
тельным женского рода доильщица – «работница, ко-
торая доит коров» [18, с. 1, 418], а также за родовыми 
коррелятами (коррелятивными по признаку пола) од-
нокоренными НЛ фразеологической семантики дояр-
ка – дояр, ср. интерпретации их лексическое значение 
в МАС: доярка – «работница, которая доит коров и 
ухаживает за ними»; дояр – «работник, который доит 
коров и ухаживает за ними» [18, с. 1, 462], значение 
которых описывается дефиницией, связанной отноше-
ниями словообразовательной конверсии за однокорен-
ными дериватами мужского рода доильник, доильщик 
– предметные значения с инвариантом «сосуд, емкость, 
предназначенный для дойки или хранения молока».  
В Словаре русских народных говоров фиксирует-
ся в трёх значениях: 1. м. р. подойник (Каляз. Твер.,  
1904 г.); 2. ж. р. глиняный подойник (Холмогор. Арх. 
1896 г.); 3. небольшое ведро с крышкой для хране-
ния молока и ношения его на продажу (Холмогор.  
Арх. 1907 г.) [17, с. 8, 95]. 

Гулебщикъ – «тот, кто занимается охотой, рыбо-
ловством или скотоводством в отъезде, кочуя». Напри-
мер: Которые де гс̃дрвы астраханские русские люди и 
татаровня гулебщики гуляют по степи за зверемъ и 
на рыбных ловлях и у животных стад и огни де [кал-
мыки] ихъ побивают и в полон емлют (Астрах. а. № 
2795, 1653 г.) [24]. Это же значение отмечено и в Сло-
варе русского языка XI–XVII вв. [19, с. 4, 155]. Данное 
наименование является общеславянским [22, с. 99] и 
образовалось с помощью суффикса -щикъ от основы 
глагола гулять, т. е. по словообразовательной модели: 
«основа глагола + суффикс -щикъ».

Анализируемая лексема фиксируется В.И. Далем в Тол-
ковом словаре со значением «пастух при гулевом, нерабо-
чем скоте; стадо это местами пасётся отдельно» [14, с. 1, 407]. 
В современном языке слово не употребляется.

Коновалъ – «знахарь, лекарь: человек, смотрящий 
за лошадьми, занимающийся их лечением и холощени-
ем, коновал». Образовано способом сложения основы 
существительного конь (праславянского происхожде-
ния) и корня глагола валить (по корню праславянского 
происхождения) [21, с. 2, 311; 22, 188], т. е. по слово-
образовательной модели: «основа существительного + 
корень глагола».

В «Материалах» И.И. Срезневского данный термин 
отсутствует. Впервые упоминается в русской письмен-
ности XVII в., например: И тебе бы випустить ж кай-
далъ Федосейка коновала и велить ему всех лошадей 
пересмотрить, и которая занемогла, и техъ велеть 
лечить (Хоз. Мор., II, 75, 1652  г.) [19, с. 7, 412].

Лексикографическая литература XIX в. отражает 
семантическое развитие лексемы коновалъ: в Толко-
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вом словаре В.И. Даля фиксируется оценочное зна-
чение «простой, неучёный конский лекарь», здесь же 
представлены производные коновальский со значе-
нием «им вообще свойственный», коновальный – «к 
ним относящийся либо к коновальству принадлежа-
щий»; коновалить – «заниматься и промышлять ко-
новальством» [14, с. 2, 156]; в словарях современно-
го русского языка значение НЛ коновал описывается 
дефиницией «знахарь, лечащий лошадей»: К Чапаеву 
из деревни приехал знакомый мужичок, известный  
«коновал», промышлявший ветеринарным ремеслом 
[18, с. 2, 90].

Отношения словообразовательной производно-
сти агентивных и предметных имен существительных 
на -ник не идентичны: предметные дериваты фор-
мально и семантически непосредственно связаны с 
отглагольными адъективами, образованными при по-
мощи суффикса -льник и выражающими словообра-
зовательное значение «предназначенный для испол-
нения действия, названного производящим глаголом»  
[10, с. 1, 50], и опосредованно – с их производящими 
глаголами; агентивные имена существительные фор-
мально и семантически связаны с производящим глаго-
лом. Предметные субстантивы оформляет деривацион-
ный аффикс -ик, личные субстантивы – аффикс -ник.

По способу номинации НЛ, занимающихся живот-
новодством, подразделяются на три несопоставимые в 
количественном отношении подгруппы: а) аффиксаль-
ные производные НЛ; б) композитные НЛ; в) аналити-
ческие НЛ.

Аффиксальные НЛ образуют самую большую под-
группу; композитные и аналитические номинации –  
примерно одинаковые малочисленные подгруппы 
(около 9 процентов каждая от общего количества НЛ в 
лексике животноводства).

Таким образом, динамические процессы неологи-
зации рассмотренной группы личных наименований 
на протяжении исследуемого периода связаны с вы-
делением доминантных НЛ из ряда синонимических 
номинаций в результате семантических и стилистиче-
ских изменений в паре производящее – производное. 
Как показывает проведенный анализ, на протяжении 
исследуемого периода в составе тематической группы 
наименований лиц, занимающихся животноводством, 
произошли изменения, в частности обогащение ана-
лизируемой подгруппы НЛ преимущественно слово-
образовательными инновациями, получившими отра-
жение в текстах памятников письменности ХVI–XVII 
вв. Обогащение рассмотренной подгруппы НЛ инно-
вациями указанного типа еще раз свидетельствует об 
активном развитии словарного состава русского языка 
исследуемого периода в целом и ономасиологической 
категории деятеля в частности. 

Производные наименования составляют основную 
часть словаря в развитых языках мира, поэтому необ-
ходимо их изучать, так как разработка проблем семан-
тики производных номинаций позволяет определить 
закономерности образования и тенденции развития 
значительной части словарного состава изучаемого 
языка.
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ЄВРОЛЕКТ ЯК НОВА КАТЕГОРІЯ МОВИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Статтю присвячено дослідженню проблем формування євролекту як нової категорії мови права Європейського Союзу.
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Ануфриева Н. Д., Дуброва Н. И. Евролект как новая категория языка права Европейского Союза. – Статья.
Статья посвящена исследованию проблем формирования евролекта как новой категории языка права Европейского Союза.
Ключевые слова: язык права Европейского Союза, евролект.

Anufrieva N. D., Dubrova N. I. Eurolect as a new category of the European Union law language. – Article.
The article is devoted to the study of the problems of the formation of the eurolect as a new category of the language of law.
Key words: European Union legal language, eurolect.

Постановка проблеми. Шлях інтеграції до Євро-
пейського Союзу (далі – ЄС), на який вступила Україна, 
веде до того, що процес набирає вже не діалогічного, як 
раніше, а полілогічного статусу між іноземними й націо-
нальними правовими інституціями. Шлях України до Єв-
ропи та світового співтовариства передбачає зміни в пра-
вотворчій і правозастосовній діяльності та в мові права. 
Адже право та його структури створюються відповідно 
до мови, і мова права є не лише знаковою системою, а 
й невід’ємною частиною правової системи з її традиція-
ми, особливостями розвитку та функціями. Європеїзація 
юридичних мов і юридичних понять, що відбувається 
за умов євроінтеграції, є феноменом сучасного європей-
ського права. Новий напрям лінгвістичних досліджень 
та мовні новотвори (єврожаргон, євротекст, євромова, 
євролект) лише нещодавно визначили місце й значення 
юридичної мови ЄС. Хоча далеко не всім у ЄС подобаєть-
ся «нова євроговірка» (eurospeak). Про це ще в 90-ті рр.  
ХХ ст. писав бельгійський дослідник Р. Гофен [4, с. 75]. 
Сьогодні вчені все-таки схильні вважати євролект підсис-
темою в системі національної мови порівняно з мовою, 
яка обслуговує офіційне спілкування у сферах, пов’яза-
них з існуванням ЄС. Ця підмова має притаманну їй лек-
сику, фразеологію, систему скорочень.

Ключовим для плану змісту євролекту є кон-
цепт СПІЛЬНІ ЦІННОСТІ, який виражається за до-
помогою терміна французького походження «acquis 
communautaire» (букв. «спільне надбання»), що з’явився 
після Маастрихтського договору 1992 р. та без перекладу 
був запозичений усіма мовами ЄС. Хоча варто зазначити, 
що такі прямі запозичення є винятковими, а трактування 
більшості термінів у певних контекстах може вимагати 
конкретизації [5, с. 211].

Український переклад термінології ЄС, як і переклад з 
однієї мови іншою всередині ЄС, демонструє переважно 
прийоми повного й часткового калькування терміноспо-
лучень зі збереженням кількості компонентів. Часткове 
калькування спостерігаємо там, де один компонент пе-
рекладається дослівно, а інший запозичується з певною 
морфологічною адаптацією. Так виник український від-
повідник неологізму subsidiarity (фр. subsidiarité) – субси-
діарність.

Під час перекладу українською мовою калькуються 
не лише складні європейські терміни, а й однослівні оди-
ниці, якщо це дозволяє норма цільової мови. Євролект ба-
гатий на утворення з префіксоїдом євро, який фактично 
стає префіксом у численних неологізмах׃ євробарометр, 
євробюрократ, євродолар, єврокомісія, єврокомісар, євро-
лазер, євроменеджер, єврооблігації, європесиміст тощо. 
Усі наведені українські відповідники з’явились унаслідок 
калькування відповідних євролексем.

Термінологічні новотвори, які передають нові поняття 
в межах євролекту, формуються в різний спосіб. Є серед 
них семантичні, лексичні та синтагматичні неологізми.  
У групі семантичних неологізмів знаходимо старі лек-
семи, які набувають нових значень у результаті семан-
тичного розширення (наприклад, директива, рекомен-
дація, регламент, стабілізатор) або метафоризації. 
Цікавим є метафоричне використання кольоропозначень 
у складі синтагматичних неологізмів: Біла книга, Зелена 
книга, Синя книга, зелена Європа, синя Європа, зелений 
паритет, зелений ключ корекції тощо.

Проблеми формування євролекту пов’язані з тим, що 
критерії доступності й прозорості текстів ЄС вимагають 
дедалі більшої уніфікації національних термінологій, 
тобто збільшення в них прошарку спільних термінів на 
базі євролексем (євронімів), які збігаються як за формою, 
так і за змістом. Однак у кожній національній мові ЄС 
функціонують так звані гетеролексеми на позначення 
наднаціональних концептів. Саме вони викликають певні 
труднощі як під час перекладу офіційними мовами ЄС, 
так і у відтворенні іншими мовами, зокрема й україн-
ською [3, с. 144].

Формування євролекту як нової мовної сутності роз-
почалось у 50-і рр. ХХ ст. та було викликане новими ін-
теграційними процесами в Західній Європі, переважно 
економічного характеру. Переростання економічної ін-
теграції в політичну внаслідок перетворення Європей-
ського Економічного Співтовариства (1957–1992 рр.) на 
Європейський Союз (з 1992 р.) вимагало розроблення 
нових концептів та уніфікації термінів задля порозуміння 
всередині нової спільноти. Ці процеси відбувались на тлі 
збереження національних мов і відмови від якоїсь однієї 
наднаціональної мови [6]. Тому феномен євролекту є на-
слідком процесів семантичної взаємодії мов на теренах 
Західної Європи, які зумовили утворення цієї нової інтер-
національної мовної сутності. Як починався цей процес? 
Чотири офіційні мови (французька, німецька, італійська 
та нідерландська) згодом поповнились ще п’ятьма, а 
за сучасної ситуації ЄС охоплює 23 офіційні мови для  
27 країн-членів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У тео-
ретико-правовому напрямі наукові дослідження цього 
питання провели такі українські вчені, як В. Ватрас,  
С. Гусаров, Д. Коробейникова, Г. Проценко, Г. Сте-
фанчук, А. Чередниченко, Л. Шестопалова, а також 
зарубіжні дослідники Б. Гарнер, Л. Грагам, І. Райдот,  
Б. Раппапорт, Г. Стівенсон, В. Странк, М. Фельзенбург, 
А. Хазова, Д. Швартц.

Мета статті – розкрити тенденції розвитку наднаці-
ональної юридичної мови на прикладі євролекту як під-
системи національних мов Європейського Союзу.
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Виклад основного матеріалу. Проблеми формуван-
ня євролекту пов’язані з асиметрією планів вираження 
різних мов, а також із самим процесом творення текстів 
ЄС. Відомо, що ці тексти є своєрідними компромісами, 
які досягаються під час обговорення й доопрацювання 
оригіналу, створеного на основі конкретного національ-
ного законодавства, а отже, позначеного рисами мови та 
стилю цього законодавства [1, с. 92].

Євролект є прикладом розвитку наднаціонального 
юридичного письма, джерелами якого стали офіційні тек-
сти з євроінтеграційної тематики за всю історію існуван-
ня ЄС. Маастрихтський договір про ЄС (1992 р.) додав 
нову термінологію: європейський центральний банк, гро-
мадянство ЄС, фонд структурної перебудови, фонд со-
лідарності, acquis communautaire [17]. Процес напрацю-
вання нових наднаціональних концептів, що вимагають 
більш-менш однакових вербалізацій у мові ЄС, триває. 
Мовна політика ЄС має за основу концепцію багатомов-
ності: усі мови країн – учасниць ЄС рівноправні, кожен 
громадянин ЄС має право ознайомитись із будь-яким 
документом ЄС чи отримати інформацію своєю рідною 
мовою. Мова законодавчих актів ЄС повинна бути макси-
мально простою, зрозумілою, прозорою, не мати термінів 
і понять, які в будь-який спосіб можуть переплітатись із 
такими, що вже існують у національних терміносистемах 
юридичних мов країн – учасниць ЄС. Що ж стосується 
перекладу, то варто користуватись вимогою, визначеною 
терміном «KISS» (keep in short and simple – «дотримува-
тись короткого викладу й простоти») [4, с. 75]. На думку 
німецького дослідника В. Фогта, мову законодавчих актів 
ЄС можна порівняти із шаблонною англійською мовою, 
яка, на жаль, негативно впливає на мови всіх країн – учас-
ниць ЄС, адже кількість запозичень з англійської надзви-
чайно висока.

З 70-х рр. ХХ ст. євролект стає об’єктом лексикогра-
фічної фіксації в тлумачних і двомовних словниках та 
глосаріях. Виходять друком перші тлумачні словники 
різними мовами: італійською (за авторства А. Свальді), 
французькою (Ф. Візіна), іспанською (Ж.П. Лопеса де 
Сіланеса) та англійською (С. Кремптона). Опубліковано 
«Французько-німецький словник», «Французько-англій-
ський словник» та «Англо-французько-китайський 
словник базової лексики Єврокомісії». Вочевидь, на часі 
створення українського двомовного чи багатомовного 
словника євролекту, який міг би допомогти адаптації 
українського законодавства, а також підзаконних актів до 
норм ЄС з огляду на прагнення України вступити до цьо-
го об’єднання. Згідно з п. 1 ст. 51 Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС сторони визнали, що «важливою умо-
вою для зміцнення економічних зв’язків між Україною та 
Співтовариством є зближення існуючого й майбутнього 
законодавства України із законодавством Співтовариства. 
Україна має вжити заходи для забезпечення того, щоб її 
законодавство поступово було приведене у відповідність 
до законодавства Співтовариства» [2].

Певна робота в цьому напрямі ведеться. Наразі ство-
рено чотиримовний (англійсько-німецько-французько-у-
країнський) «Словник термінології Європейського Сою-
зу», що став результатом термінологічної роботи проекту 
«Лабораторія наукового перекладу». Словник було ство-
рено в липні – грудні 2005 р. громадською організацією 
«Молодіжний гуманітарний центр» за підтримки Міжна-
родного фонду «Відродження» та сприяння Національно-
го університету «Києво-Могилянська академія».

Істотною рисою цього словника є його багатомовність. 
Сучасний Європейський Союз, що об’єднує 27 європей-
ських країн, має 23 офіційні мови, кожна з яких відбиває 
частинку багатої й розмаїтої культури ЄС. Термінологія 
ЄС, як уже було зазначено, не формувалася з огляду на єди-
ну мову, часто вона була результатом не лише політичних, 
економічних і соціальних, а й лінгвістичних компромісів.

Із цієї причини в перекладі термінології ЄС неможли-
во уникнути компаративного підходу. Проте якщо аналіз 
ключових понять терміносистеми ЄС у кожній із 23 офі-
ційних мов є завданням надмірним, то порівняння термі-
нологічних версій, уживаних у трьох робочих мовах ЄС 
(англійській, французькій та німецькій) виявилось дуже 
корисним. Дуже часто саме порівняння різних мовних 
версій могло наштовхнути на те чи інше перекладацьке 
рішення.

Англійські, німецькі й французькі версії було взято з 
офіційних текстів Європейського Союзу: джерел первин-
ного та вторинного права ЄС, офіційних багатомовних 
словників ЄС та офіційних прес-релізів інституцій ЄС. 
Оскільки більшість цих документів мають різномовні па-
ралельні версії, робота над словником дала змогу викори-
стати справжній багатомовний потенціал термінології ЄС.

Євролект є прикладом розвитку наднаціональної 
юридичної мови, що відображає єдність концептуальних 
картин світу мовних співтовариств, які використовують 
її як підсистему національних мов у сферах компетенції 
Європейського Союзу.

Висновки. Таким чином, розгляд особливостей євро-
лекту дав змогу зробити такі узагальнення:

– унаслідок економічної, політичної та культурної 
інтеграції різномовних спільнот у Західній Європі з’яви-
лася штучно створена юридична письмова мова ЄС – єв-
ролект;

– євролект, не будучи окремою мовною системою  
й утворенням на базі однієї мови, репрезентує єдність 
плану змісту за умов множинності планів вираження;

– план змісту євролекту відбиває спільність концепту-
альних картин світу мовних спільнот, які використовують 
його як підсистему національних мов для спеціальних 
цілей спілкування у сферах компетенції Європейського 
Союзу;

– у плані вираження євролекту наявні як спільні оди-
ниці, що є результатом еквівалентного взаємоперекладу й 
прямих запозичень, так і відмінні одиниці, які відбивають 
асиметрію планів вираження контактуючих мов.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ РІЗНОВИДИ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

У статті розглянуто рекламну комунікацію як специфічну форму впливу на споживача, висвітлено різні погляди на визна-
чення поняття «рекламний текст» і запропоновано комплексну класифікацію текстів реклами.
Ключові слова: реклама, рекламна комунікація, рекламна інформація, рекламний текст, класифікація рекламних текстів.

Арешенкова А. Ю. Функционально-стилистические разновидности рекламных текстов. – Статья.
В статье рассматривается рекламная коммуникация как специфическая форма влияния на потребителя, представлены 
разные взгляды на определение понятия «рекламный текст» и предложена комплексная классификация текстов рекламы.
Ключевые слова: реклама, рекламная коммуникация, рекламная информация, рекламный текст, классификация реклам-
ных текстов.

Areshenkova O. Y. Functional-stylistic types of advertising text. – Article.
The thesis identifies the basic communicative pragmatic parameters of text advertising and examines classification of text advertising.
Key words: advertising, advertising communication, advertising information, advertising text, classification of advertising text.

Сучасне масове виробництво вимагає й масово-
го покупця. За словами Д. Ольшанського, «уже на 
початковому етапі розвитку масового виробництва 
товарів реклама стала активно встановлювати нові 
стандарти повсякденного життя, певні стереотипи у 
свідомості споживацької аудиторії. Саме реклама є 
найефективнішим засобом модифікації установок, 
забезпечуючи подальше розширення стандартизова-
ного виробництва, а разом із тим і стандартизовану 
людину» [15, с. 314].

Найновіші рекламні технології зламали тради-
ційне розуміння, коли товар пасивний, а споживач – 
активний. Із цього випливає важливість рекламного 
звернення як форми комунікативного впливу на реци-
пієнтів, що потребують «підказки»: Який товар вибра-
ти? Чому саме такий? Чому саме тут? [17, с. 27]. Тому 
формування реклами відбувається за таким алгорит-
мом: привернення уваги → частота рекламних вклю-
чень → сенсуалізація (переклад мовою образів) → 
динаміка мотивів (урахування побажань аудиторії) → 
концентрація на продукті (просування рекламованого 
товару в центр уваги) → стимулювання на дії (заклик 
до купівлі) [2, с. 427].

Незважаючи на це, реципієнт не завжди уважно 
вдивляється в рекламний ролик/плакат або прислу-
ховується до реклами. Часто він сприймає таке пові-
домлення мимохідь. Реклама ж має миттєво проника-
ти у свідомість адресата [7, с. 35]. Завдяки відомим 
формулам AIDA: attention → interest → desire → 
action (увага → інтерес → бажання → дія) [11, с. 8; 
16, с. 738] і VIPS: visibility → identity → promise → 
singlemindedness (видимість → особа → обіцянка → 
цілеспрямованість) [7, с. 35], відбувається успішний 
психологічний вплив реклами на покупця.

Сьогодні однією з основних ознак рекламної ко-
мунікації в мас-медіа є економія ефірного часу. Тим 
самим це пояснює цілеспрямоване застосування ре-
кламістами таких засобів і прийомів, які насамперед 
здатні впливати на адресата – потенційного спожива-
ча.

Написати ефективний рекламний текст, у якому 
сконцентровано всю важливу інформацію про товар/
послугу, – найголовніше завдання для копірайтера. 
Тому автору такого повідомлення варто чітко розмеж-
овувати тексти реклами за функціональним призна-
ченням, соціальною спрямованістю, способом впливу 
на покупця тощо. Оскільки сучасне рекламознавство 
не послуговується єдиною класифікацією таких тек-

стів, актуальності набуває питання про створення 
загальної типології рекламних текстів. Метою статті 
є: 1) розглянути найпоширеніші натепер систематики 
різновидів текстів реклами; 2) запропонувати комп-
лексну класифікацію таких текстів.

У вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці вже виріше-
но проблеми, присвячені загальному огляду семанти-
ко-стилістичних особливостей текстів реклами, які, 
зокрема, викладено в роботах Г. Абрамової, Л. Біло-
коненко, Т. Декшни, О. Зелінської, В. Зірки, Н. Ко-
валенко, М. Кохтєва, Н. Кравченко, А. Кромптона, 
Т. Лівшиц, О. Назайкіна, Ю. Пирогової, Г. Почепцо-
ва, Д. Розенталя та ін. Своєрідністю тексту реклами 
з урахуванням структурно-семантичних компонентів 
займалися Ю. Булик, С. Гузенко, В. Зотов, В. Ільчен-
ко, І. Імшинецька, Л. Конюхова, О. Косенко, Т. Круть-
ко, Л. Павлюк та ін. Прагмалінгвістичний аспект ре-
кламних текстів був предметом уваги Л. Антонової, 
Є. Архипової, І. Біляк, Т. Добросклонської, Н. Клуши-
ної, Ю. Корнєєва, Н. Кутузи, О. Леонтьєва, Н. Лютко, 
Т. Мелкумової, Ю. Сорокіна, Н. Стасули, Є. Тарасова 
й ін.

Попри таку значну кількість досліджень із ре-
кламознавства, сучасна лінгвістика досі не володіє 
достатньо широкою представленістю визначення по-
няття «рекламний текст». Так, фахівці рекламної ді-
яльності характеризують текст реклами як усі слова 
в друкованій або телевізійній рекламі [6, с. 346]; для 
мовознавства це здебільшого завершене повідомлен-
ня, що має певну цілеспрямованість і прагматичну на-
станову [1, с. 6; 5, с. 8–9; 12, с. 15; 13, с. 64; 14, с. 60; 
18, с. 639]. Ю. Булик кваліфікує рекламний текст як 
вербалізований компонент реклами, який за допомо-
гою мовних засобів передає позитивну інформацію 
про об’єкт рекламування та, відповідно, формує мо-
дальність адресата й відправника [4, с. 5]. В. Зірка 
визначає текст реклами як функціонально організо-
ване екстралінгвальними та лінгвальними знаками 
повідомлення, зосереджене на ситуації рекламного 
спілкування задля формування сприятливих і прагма-
тичних моделей соціальної поведінки [10, с. 12].

Ми пристаємо до позиції С. Бибик, яка характе-
ризує рекламний текст як закінчене висловлювання з 
визначеною формальною і змістовою структурою, що 
виконує роль комунікативного повідомлення з інфор-
мацією про предмет реклами, з позитивною прагма-
тичною настановою спонукати адресата до активної 
дії – придбати цей товар [3, с. 326].
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Серед дослідників реклами немає і єдиного по-
гляду щодо класифікації рекламних текстів. Так, 
за способом впливу на споживача диференціюють 
тексти реклами на дві групи: рекламний текст-нага-
дування раціонального призначення та рекламний 
текст-переконання емоційного змісту [9, с. 211]. За 
способом викладу інформації тексти реклами мо-
жуть бути описовими, розповідними, монологічни-
ми/діалогічними, сюжетними/безсюжетними, паро-
дійними [18, с. 637].

С. Гузенко виокремлює рекламні тексти інфор-
мативного, сугестивного й маніпулятивного типів. 
Дослідниця зауважує, що інформативні тексти фор-
муються з обов’язкових компонентів (ім’я адресан-
та, адресата, назва товару, дія отримувача). Основна 
мета їх – інформувати реципієнта про товари/послу-
ги, де вплив на споживача мінімізований. Зокрема, 
рекламні тексти сугестивного типу, на думку автор-
ки, утворюються з обов’язкових і факультативних 
компонентів: імені адресанта, адресата, назви товару, 
дії отримувача та відправника повідомлення, назви 
якостей товару/послуги, вигоди адресата. Такі тексти 
прямо впливають на споживача. В основі текстів ре-
клами маніпулятивного типу наявні лише факульта-
тивні компоненти: дія адресата, назва якостей товару/
послуги, вигода споживача. Мовознавець стверджує, 
що вплив на реципієнта тут здійснюється прихова-
но [5, с. 10].

О. Зелінська зважає на психологічні чинники 
успішного рекламування й наявність творчих кон-
цепцій. Досліджувальний корпус рекламних текстів 
лінгвіст розподіляє на групи згідно з різними підхо-
дами, використаними копірайтерами задля організа-
ції інформації, а саме: фактологічні тексти реклами, 
образні та емотивні.

Авторка доводить, що повідомлення, створені за 
першим принципом, найчастіше наводять факти. Ре-
кламні тексти фактологічного типу мають раціональ-
ний характер, вони лише інформують реципієнта: 
йдеться про сам рекламований об’єкт, про те, з чого 
він складається, у чому полягає послуга. Копірайтер 
переконує в перевагах товару/послуги, концентруючи 
увагу на фактах, найважливіших для адресата.

Під час застосування образного підходу О. Зелін-
ська констатує, що «факти залишаються фактами, але 
мистецтво успішного рекламування полягає у вира-
женні відомих фактів несподіваним способом, ство-
ренні образу, здатного буденну інформацію показати 
під свіжим, несподіваним кутом зору, рельєфно де-
монструючи певну перевагу рекламованого об’єкта. 
Основу творчої ідеї тексту реклами становить імідж 
рекламованого предмета, тобто цілеспрямовано 
сформований образ. Мета іміджу – позитивно нала-
штувати реципієнта і створювати мотиваційний сти-
мул» [8, с. 5].

Аналізуючи рекламні тексти емотивного підходу, 
дослідниця акцентує на особливій виразності таких 
повідомлень, що апелюють до емоцій адресата, зму-
шують відчувати радість, задоволення, почуття роз-
пачу тощо [8, с. 5–6].

У свою чергу, Ю. Булик подає більш розлогу класи-
фікацію різновидів текстів реклами: 1) за соціальною 
спрямованістю: комерційні, соціальні; 2) за функці-
ональним призначенням: престижні, споживацькі; 
3) за способом подачі рекламної інформації: усні, 
письмові; 4) за метою: інформативні, переконувальні, 
нагадувальні; 5) за методом викладу рекламного мате-

ріалу: описові, називні, статистичні; 6) за характером 
змісту: аргументовані, неаргументовані; 7) за формою 
подачі інформації: текст-діалог, текст-монолог; 8) за 
тематикою: рекламний текст одягу, косметики, їжі, 
навчання тощо; 9) за гендерними особливостями: чо-
ловічі, жіночі; 10) за охопленням території: міжнарод-
ні, національні, регіональні; 11) за способом передачі 
оцінної інформації та характером емоційного впливу: 
раціональні, емоційні [4, с. 6].

Серед специфічних особливостей текстів реклами 
дослідники виділяють такі:

– компактність (здатність реципієнта охопити 
текст одним поглядом);

– додатковість (рекламний текст, як правило, кон-
кретизує або графічне, або відеозображення);

– сигнальність (у тексті виділено фразу з високое-
фективним впливом, яка виражає модальність усього 
тексту реклами);

– ієрархічність (рекламний текст може містити ін-
формацію кількох ступенів важливості);

– оцінність (у тексті підкреслено переваги рекла-
мованого товару);

– інструктивність (у тексті реклами вказано меха-
нізм дій реципієнта) [9, с. 211].

Окрім того, рекламні тексти відрізняються від ін-
ших інформаційних повідомлень кінцевим результа-
том і намаганням досягти:

– створення атмосфери поінформування спожива-
ча про рекламований об’єкт;

– стимулювання рішення аудиторії придбати  
товар/вибрати послугу;

– інформування або навчання адресата  
18, с. 635–636].

Інформативність є ключовою текстовою категорі-
єю для рекламного тексту: зміст передає намагання 
копірайтера вигідно презентувати рекламований то-
вар/послугу, сповістити про нього, одночасно той са-
мий зміст рекламного повідомлення забезпечує спо-
живача необхідною інформацією щодо задоволення 
його власних потреб.

Отже, під рекламним текстом потрібно розуміти 
повідомлення про предмет реклами, комунікатив-
но-прагматичною метою якого є спонукання адресата 
придбати товар або скористатися певною послугою. 
За своїм змістом рекламні тексти є конкретними, 
прагматичними, переконливими; а в поданні інформа-
ції – чіткими і стислими. 

Класифікувати тексти реклами можна за такими 
основними параметрами: 1) за тематичним зміс-
том (комерційні, соціальні, політичні, релігійні); 
2) за функціональним призначенням (споживацькі, 
престижні); 3) за способом впливу на адресата (ін-
формативні, сугестивні, маніпулятивні); 4) за спосо-
бом викладу інформації (описові, розповідні, образні, 
емотивні, фактологічні, пародійні); 5) за формою по-
дачі інформації (монологічні, діалогічні); 6) за ком-
позиційною будовою (сюжетні, безсюжетні); 7) за ген-
дерною спрямованістю (для чоловічої аудиторії, для 
жіночої аудиторії).

Уважаємо, що представлена типологія дасть змо-
гу більш чітко та повно визначати як комунікатив-
но-прагматичні, так і мовностилістичні характери-
стики рекламного тексту й допоможе копірайтерам 
у створенні ефективних рекламних повідомлень. 
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у 
вивченні прагматичної настанови рекламних текстів 
різних типів.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАПОЗИЧЕНЬ ІЗ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування лексичних запозичень із німецької мови в системі україн-
ської економічної термінології внаслідок граматичних, семантичних, стилістичних і словотвірних перетворень, зумовле-
них як зовнішніми, так і внутрішніми лінгвістичними факторами.
Ключові слова: міжмовна взаємодія, лексичні запозичення, германізми, економічна термінологія.

Архипенко Л. М. Особенности адаптации заимствований из немецкого языка в системе украинской экономической 
терминологии. – Статья.
Статья посвящена исследованию особенностей функционирования лексических заимствований из немецкого языка в си-
стеме украинской экономической терминологии в результате грамматических, семантических и словообразовательных 
преобразований, обусловленных как внешними, так и внутренними лингвистическими факторами.
Ключевые слова: межязыковое взаимодействие, лексические заимствования, германизмы, экономическая терминология.

Arkhypenko L. M. Peculiarities of Adaptation Borrowed from the German Language in the System of the Ukrainian Terminol-
ogy of Economics. – Article.
This article is dedicated to the research of peculiarities of how the lexical borrowings from the German language function in the 
system of the Ukrainian terminology of economics as a result of grammar, semantics, style and word changes that are molded by 
outside and inside linguistic factors.  
Key words: interlangauge, lexical borrowings, Germanism, Economic Theories. 

Невід’ємною частиною міжкультурних комуні-
кацій є міжмовна взаємодія, що відображається на 
всіх рівнях мовної системи. У галузі термінології 
інтернаціоналізація словникового складу мови осо-
бливо помітна, і цей процес відбувається невпин-
но. Проблема лексичних запозичень є однією з 
провідних у мовознавстві, адже запозичення іншо-
мовних слів – це один зі шляхів поповнення будь-
якої мови, тому дослідження щодо вивчення про-
цесу запозичення й функціонування іншомовних 
слів у мові-реципієнті залишається актуальним. У 
мовознавстві проблема збагачення мови числен-
ними іншомовними словами розглядається в ба-
гатьох дослідженнях, присвячених змінам у її лек-
сичному складі. Серед них варто виділити роботи  
О. Потебні, І. Огієнка, С. Семчинського, Ю. Жлук-
тенка, Л. Лисиченко, О. Муромцевої, Б. Ажнюка,  
О. Ахманової, Ю. Сорокіна, Л. Крисіна, Е. Хаугена, 
У. Вайнрайха. Значущість процесу запозичення іншо-
мовної лексики в українську мову привернула велику 
увагу до нього з боку багатьох дослідників в останнє 
десятиріччя ХХ ст. Зокрема, освоєння іншомовних 
запозичень у наукових терміносистемах досліджу-
ють О. Лисенко, Г. Сергєєва; питання словотвірного 
освоєння запозичень є об’єктом уваги С. Рижикової,  
Л. Чурсіної; Д. Мазурик, О. Стишов і О. Тодор роз-
глядають запозичення слів як ефективний сучасний 
спосіб збагачування лексичного складу мови.

У кінці ХХ – на початку ХХІ століть «провідника-
ми» нових термінів із європейських мов, «лінгвістич-
ним віком» у ринковій економіці стали нові економічні 
відносини, саме життя вимагало освоювати слова іншої 
мови: ф’ючерси, опціони, трасти… Тому й інтерес до 
економічної термінології в умовах соціально-політич-
них перетворень у суспільстві цілком об’єктивний. Пи-
танням сучасної економічної термінології приділяєть-
ся велика увага (І. Кочан, О. Покровська, Л. Боярова, 
А. Ярещенко, Т. Кияк, Л. Д’яков, О. Чуєшкова та інші), 
активно проводиться лексикографічна фіксація нових 
термінів і понять економічної сфери.

Велика група запозичень в українській економічній 
термінології – німецькі слова. Мета статті – досліди-

ти особливості системних відношень запозичень із ні-
мецької мови в українській економічній термінології. 

У лексикографічній практиці історично існувала 
традиція особливого уважного розгляду спеціальних 
слів. Укладачі словників і перекладачі наукових текстів 
тривалий час розглядали терміни як специфічні слова, 
але при цьому теоретична сутність терміна не вивча-
лася. Поштовх до розвитку термінознавства здійснено 
в роботах Е. Гуссерля, В. Уевелла, Дж.Ст. Мілля та ін-
ших дослідників, які говорили про необхідність відме-
жування мови науки від звичайної мови, вивчали спе-
цифіку наукових слів, розділили спеціальні слова на 
термінологію й номенклатуру.

У 30–40-ті роки минулого століття з’являються 
роботи Д. Лотте, який показав, що потрібно розрізня-
ти відбір і побудову термінів як етап дослідницький і 
стандартизацію термінів як етап прикладний. Учений 
довів, що термінологія окремої галузі утворює термі-
нологічну систему, тобто терміносистема існує від по-
чатку, а не створюється. Учений досліджував такі вла-
стивості терміна, як його багатозначність, синонімію 
термінів, відповідність і стислість терміна, узгодже-
ність між термінами, простоту й зрозумілість терміно-
логії, ступінь упровадження терміна [3].

У 60–70-ті роки ХХ ст. термінологія стає частиною 
теорії загального мовознавства, постають питання 
термінографії, відбувається відмежування науково-
го термінознавства від прикладного (стандартизація 
термінології), усвідомлюється необхідність розгляда-
ти питання термінології в контексті мови науки. Тер-
мінологи розробляють системи термінів, які повинні 
відповідати системам понять певних галузей науки й 
техніки. Номенклатура залишається поза сферою ін-
тересів термінологів, які займаються розвитком змі-
сту терміна. Елімінується всяка образність терміно-
логії. 

На сучасному етапі в термінознавстві визнають 
такі основні положення: а) науково-понятійна струк-
тура термінознавства та закономірності його розвитку 
описуються на базі понятійного апарату мовознавства, 
що вказує на лінгвістичний статус термінознавства як 
самостійної дисципліни; б) термін має складну будову, 
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семантична неоднозначність терміна розцінюється як 
семантична проблема термінознавства, що не вичерпу-
ється питаннями полісемії; в) термінологічні системи 
являють собою природні мовні структури, не можуть 
бути зааховані до штучних утворень; г) як предмет те-
орії терміна можуть бути названі шляхи перетворення 
загальномовної лексики в термінологічну й роль такого 
перетворення в становленні наукового співтовариства. 

Термінотворення (термінологічна номінація) є од-
ним із лінгвістичних аспектів терміна. Номінація може 
характеризуватися як елемент пізнавальної здатності 
людини і як перетворення об’єктивного світу на фено-
мени мислення. Важливо розуміти, що термін як носій 
інформації передає інформацію не сам по собі, а завдя-
ки «супутнім» моментам – дефініції, загальномовному 
елементові, внутрішній формі терміноелемента. У су-
часному термінознавстві розглядають різні принципи, 
аспекти і способи термінологічної номінації. Особлива 
увага приділяється препозитивному й соціально-ко-
мунікативному характеру терміна. У термінологічній 
номінації можна виділити когнітивний, психолінгвіс-
тичний і лінгвопрагматичний аспекти, можна по-ново-
му кваліфікувати роль метафори в аспекті мислення. 
Основний висновок сучасної науки: без метафори не-
має творчого мислення. У прагматичному аспекті чітко 
простежується регулятивна функція терміна – інфор-
маційна установка на конкретну дію [2].

У межах функціонально-стилістичних аспектів ви-
вчення термінів досліджуються процеси детерміноло-
гізації. Детермінологізація може розглядатися в трьох 
напрямах: а) перехід терміна в загальнолітературну 
мову у своєму початковому значенні; б) метафоризація 
терміна; в) приріст загальнолітературної семантики до 
термінологічного значення. Процес проникнення тер-
мінів у загальнолітературну мову стимулює створення 
термінологічних словників іншомовних слів. Під час 
переходу в термінологічну сферу слово входить до ка-
тегоріальної системи будь-якої галузі. Процес детермі-
нологізації, навпаки, виводить термін із цієї системи й 
надає йому за допомогою тлумачення нове значення, чи 
корелює з його спеціальним значенням, або ж утворює 
знову за законами метафоризації. Ще не досліджено, до 
якої системи категорій потрапляє детермінологізоване 
слово, але кваліфікація одного й того самого слова в 
терміносистемі й загальнолітературній мові як слів-о-
монімів є, на думку багатьох лінгвістів, спрощенням. 
Кожен випадок детермінологізації (так само як і тер-
мінологізації) повинен піддаватися аналізу, щоб можна 
було говорити про збереження або розрив семантичних 
зв’язків, тобто не можна робити узагальнений висно-
вок про детермінологізацію як явище омонімії. 

Процеси термінотворення підпорядковані загаль-
ним законам науково-розумової діяльності. Терміни 
створюються як засіб номінації понять, предметів і 
явищ або ж як спосіб фіксації отриманого знання. Для 
цього в термінотворенні виділяються терміноелемен-
ти, терміномоделі й такі способи утворення термінів: 
лексико-семантичний, морфологічний, синтаксичний, 
запозичення. Велике значення для термінотворчих 
процесів мають умотивованість, системність, внутріш-
ня форма терміна. Лексичний склад термінологічної 
системи розрізняється різноструктурністю й поліфунк-
ціональністю. Ця властивість спеціальних понять від-
бивається на формуванні мовних знаків, що створюють 
систему елементів концептуального апарату автоном-
ної галузі науки або техніки. Мовний знак, який по-
значає спеціальне поняття, є терміном. Термінологіч-

ні одиниці відображають те понятійне поле, до якого 
вони належать. Власне термін слугує для позначення 
абстрактного узагальненого поняття, номенклатурна 
назва використовується для позначення конкретного 
ряду однорідних понять або об’єктів науки, техніки. 
Термінонім застосовується для номінації спеціальних 
одиничних явищ або комерційних предметів. Профе-
сіоналізм – вторинне (стилістично або ідеографічно) 
найменування вже названих раніше понять або пред-
метів, що функціонує у вузькому колі фахівців. Термі-
ноподібні одиниці, які не мають визначеного терміно-
логічного статусу, називаються терміноїдами.

Термінологічні одиниці будь-якої терміносистеми не 
функціонують ізольовано від інших терміносистем. Їхня 
взаємодія може бути безпосередньою або опосередко-
ваною – через літературу або систему засобів масової 
комунікації. Шляхи взаємодії лексичних одиниць різних 
терміносистем відображаються в лексичному складі га-
лузевої терміносистеми. Загальнонаукова лексика слу-
гує універсальним мовним засобом опису, категоризації 
та систематизації фактів дійсності в аспекті конкретної 
галузі. Екстралінгвістичне переплетення наукової й ви-
робничої сфер призводить до того, що в різних галузях 
існують однакові термінологічні одиниці. У цьому ви-
падку ми маємо справу з міжгалузевою термінологіч-
ною лексикою, яка переходить із однієї терміносистеми 
в іншу разом із переходом відповідних реалій [2].

Семантична структура терміна як лексичної одини-
ці не відрізняється від семного складу слова, але має 
свої особливості. Семантичний обсяг терміна встанов-
люється за допомогою дефініції, термін без дефініції 
не існує. За допомогою постійного уточнення дефіні-
ції терміна досягається його точність, фіксується се-
мантичний обсяг. Тенденція розвитку терміносистеми 
простежується на особливостях варіантних і синоні-
мічних відносин між термінами та поняттями. Фор-
мальне й ономасіологічне варіювання існує в мові зав-
дяки мовній можливості висловлювати одні й ті самі 
логіко-розумові категорії різними мовними засобами, 
а наявність синонімів означає новий погляд на предмет 
дослідження. Отже, синонімія є ознакою не науки, що 
зароджується, а науки, що розвивається. Чим вищий 
рівень розвитку науки, тим більш синонімічне мис-
лення фахівця. Існування варіантів номінації об’єктів 
(ономасіологічних варіантів) засноване на наявності 
в мові синонімічних засобів вираження. Зважаючи на 
таке розуміння, можемо говорити про різні типи тер-
мінологічного варіювання, які можна спостерігати й у 
процесі запозичення іншомовних лексичних одиниць. 
Розглянемо такі процеси на прикладні німецьких запо-
зичень у галузі економіки.

Сьогодні економічна термінологія вийшла за межі 
тільки економічної науки й уживається у сфері публі-
цистики, радіо, телебачення, реклами, щоденного по-
бутового спілкування. Іншомовні запозичення в галузі 
економічної термінології становлять численну групу, 
яка являє собою відкритий ряд, що поповнюється з анг-
лійської, німецької, італійської та інших мов. У сучас-
ному українському словнику, за даними дослідників, 
близько чверті слів – запозичення, німецькі запозичен-
ня становлять приблизно 3%. 

Процес лексичного запозичення зумовлений як 
зовнішніми, так і внутрішніми причинами. Зовнішні 
фактори виникають як наслідок більш-менш тісних 
політичних, економічних, культурних зв’язків між на-
родами. Інтенсифікація закордонних контактів ство-
рює сприятливий ґрунт для запозичень. Але й сус-
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пільство має бути готове до сприйняття іншомовних 
слів. Так, після XVІІ століття вплив Західної Європи 
в Україні посилився, при цьому іншомовна лексика 
проникає через Польщу, де ці одиниці були запозичені 
й перероблені польською мовою. Цей час – основний 
період упровадження іншомовних слів в українську 
мову. Німецькі термінологічні запозичення зумовлені 
ще й територіальною близькістю. З початку 90-х років 
ХХ століття українське суспільство було схильне до 
прийняття нової іншомовної, у тому числі й німецької 
спеціальної лексики, і до широкого її вживання, тому 
що значно зріс обсяг літератури для читання, збіль-
шилася кількість перекладів, коментарів іноземної 
преси, наукової та публіцистичної літератури, зрос-
ла кількість учасників у міжнародних конференціях, 
конгресах, симпозіумах, у розробці спільних міжна-
родних проектів. Особливо велика кількість запози-
чень проникає з іншомовних писемних джерел, і тут 
провідна роль належить ученим, фахівцям і перекла-
дачам. Запозичення речі, поняття, явища, предмета 
іноземної мови в мову приймаючої культури супро-
воджується також і запозиченням іншомовного сло-
ва, що називає його. Внутрішні мовні причини запо-
зичень пояснюються тенденцією полісемії питомого 
слова, потребою розмежування значеннєвих відтін-
ків, необхідністю завуалювати поняття, тенденцією 
до нероздільного цілісного поняття, соціально-пси-
хологічними факторами, наприклад, мовною модою, 
престижністю [1]. 

Терміни, представлені в роботі, добиралися з різних 
джерел, але насамперед із останніх видань словників ін-
шомовних слів, словників економічних термінів, еконо-
мічних енциклопедій, тлумачних і стилістичних словни-
ків [5; 6; 7; 8; 9]. Матеріал відібраний методом суцільної 
вибірки. Основний метод дослідження – метод стиліс-
тичного аналізу. У роботі досліджуються системні від-
ношення в економічній термінологічній сфері. 

Завдання терміна – назвати запозичене поняття, 
тому більшість аналізованих термінів належить до 
класу іменників: капітал, вексель, рента, відсоток. 
Представлені лише три терміни, пов’язані з класом 
прикметників: паушальний, рентабельний і шлюзова 
(ціна).

Економічні терміни в семантичному плані співвід-
носяться з такими групами: 

1. Учасники економічних відносин (фізичні та юри-
дичні): абонент (Abonnent), агент (Agent), індосат 
(Indossat), індосант (Indossant), трасат (Trassat), тра-
сант (Trassant). 

2. Назви типів економічних суб’єктів (держав-
ні й комерційні структури): біржа (Borse), ярмарок 
(Jahrmarkt), Бундесбанк (Bundesbank), Райффай-
зен-банк (Raiffeisen-Bank). 

3. Назви осіб за соціальним статусом, професі-
єю: бухгалтер (Buchhalter), банкір (Bankier), маклер 
(Makler), гастарбайтер (Gastarbeiter), штрейкбрехер 
(Streikbrecher). 

4. Назви грошей, валюти, цінних паперів: долар 
(Taler), гріш (Groshen), марка (Mark), пфеніг (Pfennig), 
вексель (Wechsel), акредитив (Akkreditiv), фридрихсдор 
(Friedrichsdor), крейцер (Kreuzer). 

5. Назва міри ваги, одиниці маси, кількості: 
фунт (Pfund), центер (Zenter = 50 кг), допелцен-
тер (Doppelzenter = 100 кг), карат (Karat), відсоток 
(Prozent), грос (Gross = 12 дюжин = 144 штуки). 

6. Назва приміщень, документів: контора (Kontor), 
цех (Zeche), пакгауз (Packhaus), гросбух (Grossbuch), 

прейскурант (Preiskurant), циркуляр (Zirkular), штем-
пель (Stempel), формуляр (Formular). 

7. Назва видів комерційної діяльності, процесу, 
операції: аукціон (Auktion), девальвація (Devalvation), 
крах (Krach), штраф (Strafe), рабат (Rabbat), декорт 
(Dekort). 

У межах словотвірних можливостей економічних 
термінів-запозичень можна стверджувати, що для 
української мови характерні освоєння німецьких слів 
за допомогою запозичення структури слова, напри-
клад: агент (Agent), ерзац (Ersats), артикул (Artike), 
а також шляхи використання морфологічних засобів 
української: вахта (Wache), грюндерство (Grunder), 
махінація (Machenschaft), бухгалтерія (Buchhaltung). 
Запозиченим термінам властиве використання в термі-
нологічних словосполученнях власних назв – прізвищ 
німецьких та австрійських учених, економістів: закон 
Вагнера, закон Візера, закон Енгеля, індекс Пааше, ін-
декс Ласпейрса; Райффайзен-банк, Райффайзен-каса. 

Терміни не завжди однозначні й нейтральні. Напри-
клад, економічний термін фрахт має, за даними слов-
ників, такі значення: 1) вантаж, поклажа, тоннаж;  
2) плата за провіз, фрахт, тариф; 3) саме таке пере-
везення [9, с. 499]. Семантична структура терміна бір-
жа включає два значення: 1) регулярно функціонуючий, 
організаційно визначений оптовий ринок однорідних 
товарів, на якому укладаються угоди купівлі-продажу 
великих партій товару; 2) сам будинок, у якому функ-
ціонує цей ринок [9, с. 44]. Лексична одиниця відсоток 
визначається як: 1) сота частка числа; 2) плата за ко-
ристування грошима, кредитом [5, с. 139].

У процесі функціонування економічний термін 
може набути додаткового вторинного значення, яке 
закріплюється за неспеціальною сферою спілкування. 
Відбувається так званий процес детермінологізації 
економічного терміна. Це явище може бути проілю-
строване на прикладі лексичної одиниці «девальва-
ція». Первісне значення терміна – зниження курсу на-
ціональної валюти щодо іноземної валюти або золота 
внаслідок інфляції або дефіцитності платіжних ба-
лансів країни, а друге значення – знецінення, втрата 
значення – виникло шляхом перенесення значення 
за подібністю. Функціонуючи в мові, запозичені тер-
міни можуть утворювати термінологічні дублети й 
уносити додаткові відтінки значення. Наприклад, за-
позичення «пакгауз» – не просто склад, а закритий 
склад для короткочасного зберігання товарів і пред-
метів на пристанях, залізничних станціях і митниці. 
Під «фрахтом» розуміють не тільки перевезення ван-
тажу, а й перевезення повітряним і водним шляхом. 
Терміни «рабат» і «декорт» означають знижку, але 
перший уживається в значенні оптової знижки в тор-
говому мореплаванні в розмірі близько 3%, а другий 
– означає знижку за дострокове погашення боргу або 
у зв’язку з тим, що якість товару нижча за передбачу-
вану договором.

Отже, запозичені терміни уточнюють і розширю-
ють значення українського терміна. Деякі мають певне 
стилістичне маркування та, крім номінативної функції, 
можуть передавати додатковий національний, історич-
ний, часовий, соціальний або інший компонент зна-
чення. Терміни «бундесбанк, дойче марк» називають 
Німецький федеральний банк, німецьку національну 
валюту й тому передають німецький національний 
колорит. З епохою нацистської диктатури пов’язані 
терміни «рейхсбанк» і «рейсхмарка». Термінологічна 
лексика, як усяка лексична система, схильна до про-
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цесів старіння й виходу зі сфери активного вживання. 
Історизми, що визначають предмети і явища, пов’язані 
з якоюсь певною історичною епохою, не тільки вико-
нують функцію номінації, а й передають тимчасовий, 
хронологічний відтінок значення. Терміни «аллод» 
(Allod) у німецьких племен позначали вільно відчужу-
вану індивідуальну земельну власність, «лєн» (Lehn) – 
це земля й певні доходи, які васал отримував у середні 
століття за умови несення військової служби, виконан-
ня повинності, лєн міг передаватися у спадок. «Аль-
менда» (Allmende) позначав у німецьких народів у ран-
ньому середньовіччі земельні угіддя, які перебували 
в загальному користуванні членів громади [4]. Отже, 
вищенаведені терміни позначали певні земельні воло-
діння та угіддя в епоху феодалізму й середньовіччя, у 
сучасній мові виступають у ролі історизмів. Застаріла 
лексична одиниця «грюндерство» (масова гарячкова 
фундація акціонерних товариств, банків і страхових 
компаній; супроводжується емісією цінних паперів, 
біржовими спекуляціями, створення дутих підпри-
ємств) увійшла знову в активний ужиток у 90-ті роки 
ХХ століття, коли відбувалося безладне створення різ-
них комерційних утворень, акціонерних товариств. На 
наших очах відбувається старіння термінів «ерзац» і 
«контора» як наслідок зниження актуалізації. 

Терміни-запозичення можуть передавати й новий 
часовий колорит, як, наприклад, термін «нафтодола-
ри». Соціальну та тимчасову маркованість має термін 
«гастарбайтер», який евфемістично позначає того, 
хто приїжджає з економічно менш розвинених країн 
на тимчасову роботу в яку-небудь розвинену країну. 
Ця одиниця виникла в Німеччині в 60-х роках ХХ сто-
ліття, коли на некваліфіковану, низькооплачувану ро-

боту приїжджали турки, італійці, югослави, і мала за-
вуальовану, знижену оцінність через невідповідність 
смислового компонента «Gast» (гість), що співвідно-
ситься зі статусом гостя, якому передбачається надан-
ня всього найкращого. Цей термін в українській мові 
в наші дні у цьому самому значенні входить у мовну 
моду. Типово стилістичної, емоційної нейтральності 
не мають запозичення «гешефт» і «штрейкбрешер». 
Перший термін має іронічну стильову забарвленість, 
оскільки позначає не зовсім чесну комерційну угоду, а 
другий термін реалізує негативну оцінку дій, здійсне-
них працівником, який відмовився підтримати своїх 
колег-страйкарів і проводжує роботу на підприємстві. 

Отже, лексично-стилістичний аналіз німецьких 
економічних термінів показує, що вони є відкритою, 
стандартизованою групою, яка динамічно розвива-
ється в терміносистемах української мови. Запозичені 
економічні терміни функціонують у системі сучасної 
української мови внаслідок граматичних, семантичних, 
стилістичних і словотвірних перетворень, зумовлених 
як зовнішніми, так і внутрішніми лінгвістичними фак-
торами. Предметна й понятійна абстрактність запозиче-
них термінів дає учасникам комунікації змогу досягти 
найвищого ступеня адекватності розуміння у сфері ді-
лового та професійного спілкування. Поза терміноло-
гічною системою запозичена лексична одиниця детер-
мінологізується. Полісемія терміна виникає в результаті 
метафоричних і метонімічних переносів. Актуалізація 
міжнародних контактів України сприяє не тільки зрос-
танню кількості економічних термінів-запозичень, а й 
збільшенню інтернаціоналізмів, які відрізняються від 
інших економічних термінів більшим ступенем стиліс-
тичної нейтральності й відсутністю полісемії.
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СУГЕСТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ 
(СТРУКТУРНО-СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТ)

У статті розглянуто сугестивні можливості сучасного рекламного дискурсу в аспекті його структурно-синтаксичного 
потенціалу. Деталізовано роль різних синтаксичних конструкцій за модальністю, будовою, функціонуванням у структурі 
рекламного тексту.
Ключові слова: маніпуляція, рекламний дискурс, рекламний текст, синтаксична одиниця, сугестогени.

Бабий Ю. Б. Суггестивный потенциал современного рекламного дискурса (структурно-синтаксический аспект). – 
Статья.
В статье рассмотрены суггестивные возможности современного рекламного дискурса в аспекте его структурно-син-
таксического потенциала. Детализирована роль различных синтаксических конструкций в контексте модальности, 
строения, функционирования в структуре рекламного текста.
Ключевые слова: манипуляция, рекламный дискурс, рекламный текст, синтаксическая единица, суггестогены.

Babiу Y. B. Suggestive of the potential of modern advertising discourse (the structural-syntactic aspect). – Article.
The article considers the suggestive possibilities of the modern advertising discourse in the aspect of its structural and syntactic 
potential. The work detailed the role of various syntactic constructions with the modality, structure and functioning in the structure 
of the advertising text.
Key words: manipulation, advertising discourse, advertising text, syntax unit, sugestogen.

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної галузі 
дискурс кваліфікується як багатоаспектний феномен, 
що складається з усіх компонентів комунікативної си-
туації, специфікацію якої визначають лінгвістичні об-
ставини та екстралінгвістичні фактори (психологічні, 
соціокультурні, політичні, суспільно-історичні тощо). 
Неоднорідність ґенези цього поняття дає підставити 
тлумачити його як універсальний інструмент комуніка-
тивної організації матеріалу, форму вираження певних 
психологічних начал і стійких культурних моделей. 

Сьогодні в системі функціонування дискурсивних 
одиниць рекламні дискурси дедалі ширше визнаються 
як одні зі значних компонентів масово комунікативно-
го простору, що суттєво впливають на його параметри, 
перебираючи на себе функції, пов’язані з формуван-
ням не лише споживчих пріоритетів аудиторії, а й цін-
ностей її, світоглядних стереотипів, масової культури. 
Вони інтерпретується як єднальні складники між ре-
альним світом речей та ідеальним світом інтелектуаль-
но-мисленнєвої діяльності людини, не тільки виклика-
ючи уявлення чи емоції в полі свідомості, а й надаючи 
їм у спілкуванні наочності [2, с. 11].

Питаннями кваліфікаційних ознак і жанрових різ-
новидів сучасного рекламного дискурсу торкаються 
автори різних за часом і спрямуванням робіт. Серед 
зарубіжних авторів варто відзначити Р. Барта, Д. Огі-
лві, Р. Ривза, Д. Томпсона. У російській науці значний 
вклад у розробку проблематики негомогенної природи 
реклами внесли А. Ульяновський, А. Притчин, Д. Пи-
саревська, Е. Сальникова, Є. Мелетинський та ін. Се-
ред вітчизняних теоретичних доробків варто відміти-
ти праці С. Кара-Мурзи, Т. Смирнової, О. Полісаєва, 
Ф. Бацевича, предметом дослідження яких є когнітивні 
механізми формування реклами й використання лінгві-
стичних елементів у ній. Серед українських науковців 
у сфері дослідження впливової скерованості рекла-
ми вагомими видаються дослідження О. Феофанова, 
Т. Ковалевської, І. Черепанова, Н. Кутузи та ін. 

Останніми роками рекламний дискурс починає 
цікавити науковців як система, що функціонує за 
власними законами й використовує задля досягнення 
поставленої комунікаторами мети здавна відомі прийо-
ми апелювання до людської психіки на свідомому та 

підсвідомому рівнях. Так, останнім часом до реклами 
застосовують підходи, засновані на витлумаченні її як 
ефективної психотехніки зі своїми засобами віддзерка-
лення та потрактування дійсності. Її намагаються ана-
лізувати з огляду на сугестогенність, асоціативність, 
імпліцитність, звертаючи увагу на апелювання до під-
свідомості, що, цілком закономірно, сприяє формуван-
ню погляду на рекламу як на різновид суспільної пси-
хотворчості (див. праці М. Григор’єва, С. Кара-Мурзи, 
Т. Ковалевської). «Сьогодні з усіх систем психопрогра-
мування людини реклама посідає перше місце і стано-
вить систему специфічних видів агітації, які базуються 
головним чином на навіюванні» [2, с. 12], а отже, може 
викликати різні уявлення, відчуття, емоції, стани, змі-
ну сомато-вегетивних функцій у реципієнта. 

Останнім часом увагу науковців привернули су-
гестивні особливості вживання слів у рекламному тек-
сті. Так, відомий семіолог Р. Барт указував на те, що 
керувати свідомістю людей дуже легко, якщо правиль-
но створити семіологічну систему, яка претендує на те, 
щоб перетворитися на систему фактів [1, с. 3]. Є. Ро-
мат відводить сугестії місце в рекламній комунікації 
як одному з рівнів рекламного впливу. Рекламу з по-
зицій сугестивних психотехнологій описує російський 
автор Р. Мокшанцев. Проте з’ясуванню психолінгваль-
ної природи окремих елементів (зокрема мовних, син-
таксичних) приділено меншу увагу, що й зумовлює 
актуальність нашої розвідки. Мета статті передбачає 
детальну характеристику системи синтаксичних засо-
бів, що сприяють сугестивному впливу сучасного ре-
кламного дискурсу в усіх його жанрово-структурних 
реалізаціях.

Рекламний жанр зараховано до сугестивних дис-
курсів, які переважно скеровані на емоційне, чуттєве, 
образне сприйняття, що виникає на основі психологіч-
ного та лінгвістичного підґрунтя, створеного насампе-
ред вербальними складниками комунікативного акту. 
Реклама привертає увагу, формує у споживача інтерес 
до товару або послуги, навіює йому приємний образ 
або позитивне ставлення до рекламованого, стимулює 
до активних споживчих дій за допомогою звичайних 
сугестивних механізмів (іменникових рядів, синоні-
мічних прикметників, пунктуаційних знаків у текстах 
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реклами). Нерідко елементарний рекламний контекст 
формує цілу низку символічних цінностей у реципієн-
та, при тому що рекламні лінгвотехніки залишаються 
не поміченими. 

У структурі рекламного дискурсу існує багато засо-
бів вербалізації сугестії на всіх мовних рівнях (систем-
ність використання ключових слів, фоностилістичні 
засоби впливу, мовна гра, реалізація багатозначності, 
словотвірні та морфологічні сугестогени тощо). У 
більшості випадків в одному рекламному тексті засто-
совуються засоби впливу одразу на декількох рівнях, 
що частіше сприяє семантичній ідентифікації рекла-
ми у свідомості реципієнта: реклама подобається, за-
пам’ятовуються, формує образи, тим самим посилюю-
чи сугестивний ефект на споживача. 

Організація маніпулятивного ефекту рекламного 
дискурсу вимагає майстерної побудови всієї системи 
мовних засобів (семантичних, граматичних тощо) так, 
щоб інтерпретація повідомленого була вигідна мані-
пулятору (замовнику реклами). На нашу думку, мані-
пулятивність використаних словесних сугестогенів 
актуалізується за допомогою синтаксичної організації 
рекламного тексту, що допомагає рекламістові не тіль-
ки поінформувати про предмет свого зацікавлення, а й 
зробити це єдиним доцільним чи принаймні оптималь-
ним чином. Синтаксична форма рекламного дискурсу 
вагомо підвищує маніпулятивний потенціал семантич-
них чи морфологічних контекстів і сприяє сугестивній 
динаміці всього контексту. 

Синтаксис відіграє значну роль під час реалізації 
стратегій навіювання та впливу на емоційну сферу че-
рез інтимізацію комунікативного простору між адреса-
том і адресантом. Підміни системи поняттєвих значень 
(випадки багатозначності), впливи на емоційну сферу 
(семантичні конотації), частотність використання мор-
фологічних сугестогенів, швидкість подачі сюжетів, ко-
льоровий супровід, варіації сили й частоти звуків аж ніяк 
не сприяють наближенню реципієнтів комунікативного 
акту в процесі формування рекламного дискурсу, адже 
над природою і призначенням таких засобів адресат 
не замислюється. Форма ж рекламного повідомлення, 
наближеність контексту засобами синтаксичної органі-
зації, невимушеність структурної подачі дають змогу 
зайвий раз запам’ятати, відтворити рекламне повідом-
лення у свідомості, зробити його ненав’язливим і буден-
ним, звичним (Свято наближається! – Coca-Cola).

Синтаксичне маніпулювання відзначається мимо-
вільністю: рекламний текст є звичайним компонентом 
буденного спілкування, він створює в адресата ілюзії 
самостійності вибору, незалежності в оцінюванні яко-
сті товару, що, проте, заздалегідь спрогнозовано ре-
кламним ходом, змістом повідомлення, його формою. 
«Маніпулятор так кодує своє повідомлення, щоб ре-
ципієнт декодував його не будь-яким способом, а так, 
як це потрібно маніпулятору» [4, с. 17]. Синтаксичний 
повтор, актуальне членування всього тексту на короткі, 
«доступні» для сприйняття відрізки (а отже, прості ла-
конічні синтаксичні одиниці), нанизування питальних 
конструкцій якраз і є ефективними засобами рекламної 
сугестії, що мимовільно викриває сутність факту, події, 
зовнішньо зберігаючи об’єктивну формулу: «Корона. 
Знову здійснюються твої бажання. Корона – смак ба-
жання. Корона – півтора мільйона на бажання». «Ска-
жи це з «Rafaello». «Rafaello» – замість тисячі слів. 
«Rafaello». Інформація в рекламі у вигляді повтору ча-
сто використовується для присвоєння рекламованому 
об’єктові виняткового значення. Повтор, як правило, 

не усвідомлюється адресатом, він діє поза аналітични-
ми процедурами мисленнєвої діяльності, тому адресат 
повідомлення, не ставлячись до повторюваного слова 
критично, обов’язково діє на рівні мимовільного за-
пам’ятовування: «PERSIL. Тому що Ви нас надихаєте. 
PERSIL – вигідна пропозиція! Тільки з PERSIL!». Актуа-
лізаторами впливу в таких синтаксичних конструкціях 
стають назви торгівельних марок, брендів, фірм тощо, 
які, виступаючи своєрідними константами рекламних 
текстів, доречно увиразнюють структуру рекламного 
тексту.

На актуалізацію ядра рекламного висловлювання 
впливає й порядок розташування сугестогенних син-
таксичних засобів (словосполучень, речень). Для ус-
ного повідомлення актуальними параметрами реклам-
ного впливу на синтаксичному рівні є використання 
психотехніки «ефект краю» [3, с. 212], що передбачає 
розташування на початку та в кінці повідомлення най-
більш значущої сугестивної інформації (назви товару, 
слогану, інформації щодо вигідності товару тощо): 
«Смартфон Lenovo! Знайди дешевше і ми повернемо 
тобі гроші! Lenovo – знайди дешевше, отримай ще 
дешевше!». Для писемного рекламного дискурсу ха-
рактерною є кінцева позиція реми, що репрезентує го-
ловний зміст повідомлення, комунікативний центр ви-
словлення, його ядро, нове, тобто те, що повідомляють 
про тему (вихідну) частину висловлення. Рема в дру-
кованій рекламі є концентром мовної сугестії, а отже, 
може керувати комунікативною поведінкою реципієн-
тів, стимулювати їх до дій. Її кінцеве розташування в 
таких випадках дає можливість здійснювати контроль 
споживчих дій і давати оцінку результатам: «Хочеш 
якісний і корисний шоколад в Україні? Чорний, білий, 
молочний – усе до смаку! Обирай ROSHEN – перший 
справжній шоколад! ROSHEN – обирай українське!».

Рівень сугестогенності рекламного дискурсу вимі-
рюється не тільки змістовим наповненням інформації, 
а й моментальністю її сприйняття, особливо тоді, коли 
адресат не налаштований спеціально на сприйняття 
повідомлення. Це стає можливим, якщо повідомлення 
своєю синтаксичною формою «випадає» із загального 
дискурсивного тексту і сприяє оптимізації пропонова-
ної інформації. Несподівані асоціації, сміливі рішення, 
створення потрібних образів часто формуються шля-
хом використання цілого арсеналу логіко-інформацій-
них різновидів запитань – від запитання в його най-
більш прямій функції запиту про відсутню інформацію 
до риторичного запитання, яке повідомляє добре ві-
доме чи легко передбачуване. Характерною особли-
вістю питальних побудов першого типу є те, що вони 
відображають якісну характеристику інформаційної 
лакуни в знаннях суб’єкта мовлення та потребу в її 
розширенні й заповненні. Актуалізаторами подібної ін-
формації є питальні компоненти, які є не тільки лекси-
ко-граматичним показником питальних висловлювань, 
а й сигналізують про їх модальний статус, указують на 
прагнення автора запиту з’ясувати часткову інформа-
цію-характеристику щодо конкретних предметів, осіб, 
ознак, просторові та часові межі, місце дії, напрям 
руху тощо [6, с. 12]. Різноманітний спектр семантики 
в структурі рекламного дискурсу відображають такі 
групи речень:

1) питальні речення з предметним компонентом 
(Хто? Кого? Кому? Ким? Що? Чого? Чим? та ін.), напр.: 
«А ти знаєш, що таке «Viva Italia»? (реклама піцерії);

2) питальні речення з атрибутивним компонентом 
(Який?/Яка? Яке?/Чий? Котрий? тощо): А яким мобіль-
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ним оператором користуєшся ти? (реклама мобільного 
оператора Lifecell);

3) питальні речення з обставинним компонентом 
(Де? Куди? Звідки? Коли? Доки? Навіщо? Як?): Навіщо 
платити більше? (реклама Faberlic).

Модальна семантика речень без питальних компо-
нентів полягає у ствердженні чи запереченні того, про 
що вже деякою мірою відомо авторові запиту, і найчас-
тіше репрезентована у формі риторичного запитання. 
Прагнення мовця до встановлення реальності/ірреаль-
ності повідомлюваного в запитанні виражається сис-
темою предикатів: зі значенням сприйняття й розумо-
вої діяльності: А ви знаєте англійську мову? (реклама 
навчального клубу англійської мов BLT); зі значенням 
бажання: Бажаєте кращого? (смартфон Sumsung); 
зі значенням волевиявлення: Дозволите зекономити 
Ваші гроші? (реклама ломбарду «Копійка»); зі зна-
ченням можливості чи необхідності: А тобі треба 
пральний порошок треба? (реклама Persil) тощо. Мо-
дальність таких речень передбачає позитивну або не-
гативну відповідь співрозмовника, а отже, не потребує 
відповіді адресанта. Тут засоби питальної модальності 
використовуються не стільки для створення образу то-
вару, скільки для оптимізації виразу, для запам’ятову-
вання. 

Спостереження за мовою рекламного дискурсу за-
свідчили, що сугестивний вплив може здійснюватися й 
за допомогою спонукальної модальності. Спонукальні 
конструкції – найбільш директивні, волітативні форми 
звертання до читача, належать до синтаксично найу-
живаніших у рекламі. Це прямі спонуки до дії, які не 
сприймаються як насильство через те, що мають ви-
гляд гедоністичних спокус, виражають те, чого спожи-
вач сам собі бажає: «Відпочинь!», «Снікерсуй!», «Не 
стримуй себе!», «Обирай! Не зволікай!». 

Варто також зазначити, що композиційна структу-
ра рекламного тексту дуже часто зумовлює викори-
стання сугестогенних синтаксичних одиниць з огляду 
на їх будову. Спектр функцій, що виконує та чи інша 
частина рекламного повідомлення, обов’язково впли-

ває на відбір синтаксичних аналізаторів для реклами. 
Так, нами встановлено, що спільним для трьох компо-
нентів рекламного тексту (заголовок, слоган, основний 
рекламний текст) виявилося використання простих за 
структурою речень: заголовок і слоган у такій інтер-
претації швидше запам’ятовуються та відтворюються; 
вживання простих речень безпосередньо в тексті по-
яснюємо бажанням донести інформацію легко, швидко 
й так, щоб читач не заплутався в повідомленні та мав 
бажання дочитати текст до кінця: Що їй подарувати? 
Діамант, піраміду, дзвіночок? Ні, краще все разом! 
Упаковку цукерок «Ferrero Rosher» – райська насоло-
да! Такі речення найбільше нагадують тон розмови, що 
психологічно не може не впливати на сприйняття ре-
кламного тексту позитивно. Завдяки цьому засобу вся 
інформація поділена на короткі та основні моменти, які 
не створюють при цьому тиску на реципієнта повідом-
лення. В основному тексті реклами іноді натрапляємо 
на використання складносурядних і складнопідрядних 
конструкцій (або їх комбінацію): «Паління викликає 
передчасне старіння. Якщо ти палиш, то за статис-
тикою твоя історія закінчиться на 15% скоріше, ніж 
повинна була б. Скажи палінню «НІ» і ВОНО пере-
стане тебе вбивати!». Таке лінгвістичне поєднання 
є дієвим лише для основного тексту реклами (коли є 
час, фінансові можливості для розгортання рекламної 
інформації). Для заголовкових частин і слоганів така 
синтаксична організація не є продуктивною.

Отже, сугестивний потенціал рекламного дискурсу 
зреалізовується за допомогою різноманітних мовних 
засобів, не останнє місце в системі яких посідає струк-
турно-синтаксична організація тексту повідомлення, 
де вдалий добір синтаксичних засобів (питальної/спо-
нукальної модальності, будови речень, порядку слів 
тощо) сприяє підвищенню маніпулятивного впливу. 

Подальше з’ясування закономірностей сугестоген-
ної динаміки синтаксичних знаків у структурі реклам-
ного дискурсу сприятиме поглибленню інформації 
щодо можливостей маніпуляцій і допоможе реципієн-
тові ефективно їх блокувати.
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ПРОБЛЕМИ ПРЕДИКАЦІЇ Й МОДАЛЬНОСТІ 
В ОДИВНЕНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ

Стаття присвячена дослідженню специфіки функціонування предикатів в одивнених (зокрема абсурдистських) художніх 
текстах. Уводиться поняття недиспозиційних предикатів і пропонується їх типологія, заснована на співвідношеннях із 
функціонально-ономасіологічними класами імен референтів. Ураховується поняття текстової модальності.
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Бацевич Ф. С. Проблемы предикации и модальности в остраненных художественных текстах. – Статья. 
Статья посвящена исследованию специфики функционирования предикатов в остраненных (в частности абсурдист-
ских) художественных текстах. Вводится понятие недиспозициональных предикатов и предлагается их типология, ос-
нованная на соотношениях с функционально-ономасиологическими классами имен референтов. Учитывается понятие 
текстовой модальности.
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Batsevych F. S. The problems of predication and modality in “odyvneni” artistic texts. – Article.
The article is aimed at analyzing the specificity of predicates functioning in odyvneni (absurd, in particular) artistic texts. The no-
tion of non-dispositional predicates has been introduced and their typology has been suggested, which is based on the correlation 
with the functional-onomasiological classes of referential names. The notion of textual modality has been taken into account.
Key words: referent, functional-onomasiological classes of referential names, predicate, non-dispositional predicate, textual mo-
dality.

Дослідники тексту все частіше висловлюють дум-
ку, згідно з якою аналіз художніх, за своєю семіотич-
ною природою фікціональних, текстів може (а в низці 
випадків і повинен) спиратись на поняттєвий апарат 
теорії «інших світів», логічних концепцій С. Кріпке,  
Я. Хінтікки та деяких інших логіків (див., напр.:  
[10; 11; 19]). Розповсюдженими є також положення, згід-
но з якими мова художніх творів – «вторинна моделю-
вальна знакова система» [12; 13], особливий мовний код 
[1] зі своїми «горизонтальними» конвенціями вживан-
ня й функціонування, які нейтралізують «вертикальні» 
конвенції щоденного, звичного, узуального, нехудож-
нього вживання мови [15; 20]. Уведення текстових ре-
ферентів за допомогою такого коду здійснюється осо-
бливим чином, а самі ці референти мають специфічний 
характер (див., напр.: [6]). Художні тексти – це особливі 
«генератори смислів» [12], а тому їх основні функції – 
смислопороджувальна і світопороджувальна. Із семіо-
тичних позицій співвідношення між художнім текстом 
і світом зворотне стосовно нехудожнього спілкування 
та має вектор не «світ – знак», а «знак (текст) – світ», а 
тому всі складники тексту – референти, предикати, ви-
словлення, ситуації, факти, події тощо – мають тотально 
фікційний, перформативний і декларативний (у розу-
мінні Дж. Остіна) характер (див., напр.: [14]); усі вони 
посутнісно вторинні.

Організація мовного коду художніх «світопороджу-
вальних» текстів значно краще вивчена на рівні їх ре-
ференційної організації. Зокрема, прояснена низка ло-
гіко-семантичних, семіотичних і власне лінгвістичних 
проблем іменування реалій (у широкому сенсі слова) 
у фікціональному світі художнього твору, водночас 
стверджується положення про те, що широко потракто-
ване поняття художньої референції може собою покри-
вати низку аспектів художньої текстової предикації, 
творення текстових ситуацій [6, с. 56]. На нашу думку, 
подібне розширене розуміння процесів референції з 
орієнтацією лише на кінцевий результат – створення 
художнього фікційного висловлення, за яким щось сто-
їть у текстовому світі, – суттєве спрощення складних 

процесів естетичної комунікації. У «вимислотвірних 
мовленнєвих актах» [8; 9] процеси референції та пре-
дикації відіграють різні ролі, які потрібно враховувати 
особливо у світлі постульованої семіотикою тотальної 
декларативності художніх висловлень, оскільки вони 
вводять фрагменти створюваного світу. Зокрема, якщо, 
так би мовити, «референти-декларативи» все ж таки 
мають характер екзистенційний, актуальний чи екс-
пресивний, оскільки вводять імена текстових суб’єктів 
і об’єктів, то предикати стають основою формування 
різних типів висловлень хоча й тотально декларатив-
них, а отже, вторинних за своєю сутністю, однак різ-
номанітних за семантико-прагматичною організацією: 
експресивів, комісивів тощо. Останнє особливо потріб-
но враховувати у випадках аналізу так званих одивне-
них текстів (абсурдистських, химерних, паралогічних 
тощо), з їх часто ні на що не схожими учасниками тек-
стових подій, тобто текстовими референтами.

Мета статті – проаналізувати специфіку вживання 
засобів предикації в одивнених (зокрема абсурдист-
ських і «химерних») текстах і, відповідно, творення 
одивнених текстових ситуацій (фактів, подій, процесів 
тощо), які, своєю чергою, спираються на специфічні 
типи текстових модальностей і витворюють їх.

Про одивненість художнього твору, текстового 
змісту сигналізує низка засобів (семантичних, син-
тактичних і прагматичних), серед яких важливу роль 
відіграють процеси референції та предикації. Нижче 
на матеріалі низки класичних абсурдистських текстів, 
а також текстів української одивненої прози (див. спи-
сок використаних джерел) розглянемо специфіку вияву 
в них процесів предикації. Із цією метою звернемося 
до запозиченого з логіки (передусім логіки модальної) 
поняття диспозиційного предиката.

Диспозиційний (від лат. disposition – розташуван-
ня) предикат – це мовний вираз, що позначає (вира-
жає) схильність (диспозицію) чогось реагувати або 
виявляти свої природні якості в певних ситуаціях, на-
приклад, ‘бути розчинним’ (тобто під час занурення у 
воду розчинятися) щодо цукру, ‘бути пружним’ (тобто 
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після спроб деформації повертатися до попередньої 
форми) стосовно пружини тощо [18]. 

Диспозиційні властивості об’єктів (у широкому 
сенсі слова) – це звичні, притаманні їм від природи 
або закладені конструктивно (для артефактів) якості, 
властивості, здатності, функції тощо. Як зазначає ме-
тодолог науки Карл Поппер, «ми можемо сказати, що 
всі фізичні (і психологічні) якості диспозиційні» [7]. 
У «нормальних» (неодивнених) художніх текстах 
уживаються, як правило, диспозиційні предикати; 
найсміливіші метафори, наявні образні висловлення 
тощо сприймаються диспозиційно з огляду на жанр, 
«звичну» модальність (наприклад, «високість» філо-
софської поезії). В одивнених же, передусім абсур-
дистських, текстах навмисно експлуатується, сві-
домо закладається сприйняття адресатом текстових 
ситуацій як таких, що не відповідають реаліям «цьо-
го», «реального», «звичного» світу. Не в останню 
чергу текстова одивненість створюється автором за 
допомогою відповідних предикатів, які можна назва-
ти недиспозиційними. 

Недиспозиційні предикати – мовні засоби, які 
приписують відповідним референтам невластиві, ча-
сто абсолютно неможливі, такі, що суперечать приро-
ді, абсурдні якості, функції, дії, стани, процеси тощо, 
виформовуючи неможливі в реальному житті ситуації. 

Так, наприклад, у п’єсі Е. Іонеско «Носороги» люди 
за своїм бажанням трансформуються в носорогів [23]; 
у п’єсі Л. Подерв’янського «Герой нашого часу» лоб-
кові воші Марат і Гліб розмовляють на високі, часто 
філософські, теми [24]; у п’єсі С. Ушкалова «ESC» 
герої ходять по сцені з прибитими до спин старими 
іржавими ночвами [5] тощо. Розглядаючи ці та багато 
інших фрагментів одивнених художніх творів, можна 
говорити про те, що вони створені за допомогою вжи-
вання недиспозиційних предикатів, типологія яких на 
перший погляд необмежена й повністю залежить від 
творчої уяви автора. 

Однак якщо в логіці диспозиційність визначаєть-
ся виключно стосовно глибинної сутності референтів, 
яким предикати приписують певні «органічні» ознаки, 
то недиспозиційні предикати в одивнених художніх тек-
стах – це мовні вирази, які не просто не відповідають 
природі, сутності референта; вони суперечать сутності й 
природі ситуацій, у яких конкретний референт звично 
(диспозиційно) виявляє свої якості, функціонує тощо. 
Це стосується також регістрових, тональнісних, стильо-
вих і стилістичних уживань предикатів, диспозиційність 
яких, як уже зазначалося, формується жанром тексту 
(твору). Інакше кажучи, такий тип недиспозиційності 
можна назвати текстовою ситуативною недиспозиці-
йністю. У подібних випадках постає проблема типоло-
гії ситуацій в одивнених художніх текстах.

Вичерпна класифікація ситуацій, модельованих 
авторами одивнених художніх текстів, на основі яких 
можна було б типологізувати недиспозиційні преди-
кати, принципово неможлива в силу значної кілько-
сті їх конкретних виявів і відсутності критеріїв такої 
типології. Однак, на нашу думку, для практичних по-
треб можлива класифікація більш загального характе-
ру, яка враховувала б широкі функціонально-ономасі-
ологічні (за своєю сутністю онтологічні) класи імен 
референтів, зокрема такі, як Бог, Вищі Сили, людина, 
тварина, рослина, натурфакт, артефакт, психофакт, 
абстрактні категорії та деякі інші, а також відповідні 
їм класи статичних і динамічних предикатів, зокре-
ма предикатів часу, місця, виконуваної функції, яко-

сті, обставин, дії, стану, процесу, відношення тощо 
(спроба такої типології дієслівних предикатів росій-
ської мови представлена в [3; 4; 5]). Взаємна функ-
ціонально-ономасіологічна налаштованість класів 
імен референтів і їх предикатів дає змогу виділити в 
межах одивнених текстів меншою мірою конкрети-
зовані класи одивнених ситуацій і, відповідно, типів 
недиспозиційних предикатів, що формують ці ситуа-
ції. Розглянемо подібну узагальнену типологію одив-
нених ситуацій і предикатів, які ці ситуації створю-
ють, на прикладі повісті Володимира Дрозда «Ирій» 
(2) – «класичного» представника так званої «химерної 
прози» (різновид одивненого тексту) в українській 
літературі 70-х – початку 80-х років ХХ ст. Підкрес-
лимо, що в згаданій повісті химерність «уписана» в 
загальний реалістичний контекст буденності через 
сприйняття світу головним героєм – підлітком; за-
гальний домінантний модус зображення текстових 
подій – перцептивний; провідна текстова модальність 
– модальність реальності, незважаючи на все химер-
не, що цю реальність у тексті супроводжує.

Спостереження свідчать, що в аналізованій повісті 
найчастіше одивнюються ситуації з використанням не-
диспозиційних предикатів із семантикою:

– Трансформації (зокрема перевтілення, зменшен-
ня, збільшення, розкладання на частини тощо) людей, 
тварин, рослин і деяких інших функціонально-онома-
сіологічних класів референтів. Ці трансформації мож-
на узагальнити як семантику переходу:

▪ в неживі предмети:
На столі між класних журналів бовваніла си-

ньо-фіолетова школярська чорнильниця, цяцькована 
вухастим зайчиком. І я, знаючи давню звичку нашого 
директора перевтілюватися в чорнильницю, коли хо-
тів, аби його не турбували (перевтілювався він так 
мистецьки, що завуч, який сидів в одному з директо-
ром кабінеті, часом вмокав в ту чорнильницю ручку), 
пильно подивився на мальованого зайчика та голосно 
проказав:

– Семене Семеновичу, даруйте, але я до вас у дуже 
невідкладній справі!

Чорнильниця бубнявіла, наче квасоля чи гарбузове 
зерня напровесні у мокрому рукавчику, кільчилася, рос-
ла і вже за столом сидів директор з одутлим фіоле-
товим обличчям, лагідними очима і родимкою на щоці 
[22, с. 10];

▪ у тварин, птахів тощо:
По тих словах Перебенді в кімнаті не стало – я 

ледве уздрів на підлозі за ніжкою стільця сиву, наче 
посріблену, мишку, яка щодуху чкурила під шафу. На-
ступної миті мишка розтанула в невідомості, нато-
мість у точнім, рвучкім стрибкові між стільців летів 
вусатий, зизоокий кіт; кіт ніби крізь підлогу провалив-
ся, а на люстру, пронизливо цвірінькаючи, випурхнув 
горобчик; люстра згойднулася, по запилюжених пла-
фонах метнулася вивірка, розпушила надкушений бу-
блик хвоста і стрибнула на вішалку, де темніло паль-
то Кузьми Перебенді [22, с. 46];

▪ люди розсипаються на частини, складники, мно-
жаться, збільшуються або зменшуються в розмірах 
тощо:

Вибухнувши, тітка Дора розлетілася сотні на три 
маленьких, мов гумові ляльки, тіток Дор, що повсіда-
лися на підвіконнях, дивані, етажерці і дзеркалі, на 
лутках дверей, на абажурі, що загойдався під ними, сі-
ючи увсебіч мерехтливі тривожні тіні, і заволали, за-
репетували, загримали до мене та дядька в один голос:
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– А жертимеш що, як тітка Дора завтра не вкра-
де? [22, с. 32].

Фізично неможливі (як правило перебільшувані), 
немотивовані вчинки, поведінка тощо людей:

Самодіяльний духовий оркестр заграв на губах та 
язиках урочистий бадьорий марш. Ударник оркестру, 
повар ресторану «Голубі хвилі», обіруч гупав кулаками 
по своїм крутім череві, вибиваючи такт, і глухе бов-
кання багатоголосо відлунювало в пущі Солом’янсько-
го лісу … [22, с. 100];

Я зіп’явся на сінешній поріг, змахнув крильми … і 
злетів на хату. Сумновато-солодка ніжність повнила 
мою душу. Крила із срібної іконної фольги лагідно ше-
лестіли за спиною <…> Потім перелетів на кущ бузку 
… З бузку пурхнув на яблуню, з яблуні – на грушу, з гру-
ші – на тин [22, с. 14];

… на дулах гармат солом’янські жінки сушать бі-
лизну, а на гусеницях сіють цибулю, що виростає геть 
синя [22, с. 21];

Дядько Денис моргав до мене, аж вітер ходив по 
кімнаті і шарудів газетою… [22, с. 31];

[Дядько Денис] припав обличчям до річкового дзер-
кала і цмулив воду … Стрижень вочевидь мілішав, і 
невдовзі, посноване біллю туманів, оголилося замулене 
дно … [22, с. 65];

Я вхопив себе за вуха, підняв у небо і смикнув завісу, 
яка відділяла день від ночі [22, с. 69].

3. Неможливі фізіологічні процеси, які відбувають-
ся в людях і з людьми:

[Дядько Денис] спершу хропів ніжно, з присвистом, 
мов грав на флейті, а відтак все гучніше й басовиті-
ше; черінь починала ловити дрижаки, буцім на моро-
зі, білий пил сіявся зі стелі, а невдовзі стіни будинку 
била справжня трясця і на підлогу падали шпарунки…  
[22, с. 40];

… дядько так захріп, що в радіусі кілометра з вікон 
посипалися шибки [22, с. 41];

Він [дядько] справді клацнув зубами, іскри сипонули 
з рота [22, с. 51].

4. Неможливі в дійсності фізичні процеси і стани 
різних функціонально-ономасіологічних класів рефе-
рентів:

… самогонний дух висів над хутором такий густий, 
що дикі качки й гуси, які летіли з болота Свин в ирій, 
сторч головами шугали із холодно-синього неба в каза-
ни з окропом, що їх передбачливо розставляла мати… 
[22, с. 37].

5. Невластиві функції, які приписуються референ-
там-артефактам:

З несподіванки я випустив корзину, а вона й собі 
зіп’ялася на лозові ноженята та подріботіла по 
стежці у вишняки, вихляючи гладкими, опасистими 
боками, наче пакульська фельдшериця [22, с. 10];

… як не витирали дзеркало, з нього докірливо і сум-
но зирили очиці вухастої льохи, що її, поросну, мати 
відвела перед тітко-дядьковим весіллям на базар  
[22, с. 37];

Будинки, що оторочували з обох боків широкий, ви-
лицюватий бульвар, перебрели через асфальтові ручаї і 
вишикувалися вздовж чавунних ґрат [22, с. 27];

… від пташиного крику газета здригнулася та 
з дрібним металевим дзвоном … пурхнула на пар-
кан, усівшись між штахет з розпущеними крилами й 
хвостом [22, с. 29]; 

Частенько його сірий фетровий капелюх з лемен-
том біг слідом і наздоганяв дядька уже біля автобуса 
[22, с. 41].

6. Неможливі фізичні стани, дії, процеси, інстинк-
тивна поведінка тощо тварин:

▪ тварини збільшуються або зменшуються в розмі-
рах:

Розрізали мотузки, розламали сургучеві печатки, а 
в бандеролі, загорнена в газетний папір – корова Мань-
ка, жива-здорова, тільки схудла… [22, с. 15];

Корову, що помітно спала з боків, дядько узяв пра-
вицею попід черево і поклав до кишені ширококрилого 
галіфе, голова Маньки з підпиляними рогами зеленіла 
над малиновим генеральським лампасом [22, с. 19];

▪ виконують невластиві поведінкові (інстинктивні) 
функції:

… карасі надвечір вичалапують на піщаний беріг і 
лагідно бесідують зі щуками та акулами, … леви наг-
лядають за курчатами, аби ті не заблукали в лісових 
нетрях [22, с. 19];

… корова Манька що було сили замахала мальова-
ними крильми … і полетіла [22, с. 15];

… кури наші вивчилися вити по-лисячі, тонко і жа-
лібно [22, с. 63]; 

▪ виявляють неймовірну для конкретного виду силу 
й потугу:

… Манька … раптом хвецьнула копитами задніх 
ніг, вигребши вирку, в якій пакульський колгосп вико-
хує гладющих карасів, і щодуху помчала в бік Ирію  
[22, с. 17];

… кабан … ковтав буханці … і тільки після третьої 
сотні тягся до корита з водою … [22, с. 43]; 

Кабан з гаражем утік!.. [22, с. 63];
▪ мають неймовірні фізіологічні здібності:
Гнида не визнавав ані корівчини, ані свиненяти, 

тримав у сінях череду курей, які неслися по сім раз на 
день … [22, с. 28];

Але після трьох років, семи місяців і дев’яти днів 
[засмажений] півень занудьгував на вітрині та почав 
нестися [22, с. 64]. 

7. Натурфакти виявляють риси поведінки живих, 
наділених розумом істот:

Зорі зійшли з неба і в ясно-білих полотняних сороч-
ках повсідалися на лисогір’ї, довкола мене, обхопивши 
довгими променистими руками коліна. Білі снігові хма-
ри лоскотали і холодили мені чоло [22, с. 88].

Розгляд згаданих вище й подібних предикатів як 
недиспозиційних логічно вимагає вирішення питання 
щодо розрізнення недиспозиційності та метафорично-
сті використання мовних засобів у художньому тексті, 
наприклад, можливості розглядати процеси трансфор-
мації людей у носорогів у згадуваній п’єсі Е. Іонеско 
саме як метафору знущального характеру на вступ 
людей у соціал-націоналістичну (фашистську) партію. 
Саме так витлумачується цей аспект текстових подій 
п’єси в низці літературознавчих праць. Однак процеса-
ми метафоризації не можна пояснити значну кількість 
уживань засобів мовного коду абсурдного характеру в 
одивнених текстах. Для прикладу розглянемо мовлен-
ня річної (!) дитини Петрика Петрова з п’єси О. Вве-
денського «Ялинка в Іванових»1: 

Я умею говорить мыслями. Я умею плакать.  
Я умею смеяться. Чего ты хочешь? [21, с. 241]; 

Один я буду сидеть на руках у всех гостей по оче-
реди с видом важным и глупым, будто бы ничего не 
понимая. Я и невидимый Бог [21, с. 241]; 

Я самый младший – я просыпаюсь раньше всех. Как 
сейчас помню два года тому назад я еще ничего не по-
мнил. Я слышу собака произносит речь в стихах. Она 
так тихо плачет [21, с. 254].



36 Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

У наведених фрагментах п’єси, в яких подано мов-
лення річної дитини, метафори фактично не вико-
ристовуються; спостерігаємо вживання недиспозицій-
них предикатів мислення, мовлення, пам’яті стосовно 
людини, яка за своїм віком не може так мислити, гово-
рити, згадувати. 

Два фрагменти з п’єси Д. Хармса «Комедія міста 
Петербурга (Частина II)»:

Николай II. Здрасьте. Как на улице тепло или хо-
лодно?

Комсомолец Вертунов. Тепло Ваше Величество.
Николай II. А я под стол плеваться умею!
Комсомолец Вертунов. Очень интересно Ваше  

Величество.
Николай II. Хочешь покажу?
Комсомолец Вертунов. Ну покажи! 
Николай II. Тьфу!
Комсомолец Вертунов. Вот это здорово!  

[27, с. 200–201];
Николай II. Ах да, теперь я вижу в руках он дер-

жит колокол.
Князь Мещерский. Не колокол, а выстрелы!  

[27, с. 216].
Можна з упевненістю говорити про те, що й у цих 

випадках одивнення (навіть абсурдизації) тексту перед 
нами не метафоричне вживання предикатів; це, радше, 
вияв «чистого» абсурду, природа якого полягає в гли-
бинній організації одивненого тексту, передусім його 
домінантній модальній структурі. 

Текстова модальність, на противагу модальності 
повідомлень (висловлень, мовленнєвих актів), форму-
ється й функціонує в значно ширших контекстах; най-
частіше – в просторі всього тексту. На думку сучасно-
го російського лінгвіста Григорія Солганика, текстова 
модальність лежить в основі процесу текстотворення 
як такого, формуючи тональність мовлення та багато в 
чому визначаючи характер усього текстового викладу. 
Вона виникає на основі суб’єктивної модальності як 
вияву антропоцентричності тексту загалом [16, с. 64].

Необхідність залучення аспектів теорії модальності 
для дослідження специфіки одивнених текстів пояс-
нюється тим, що між одивненим і «нормальним» (не-
одивненим) художніми текстами існують складні спів-
відношення, розуміння специфіки яких лежить у сфері 
широко витлумачуваної прагматики. Так, наприклад, 
поетичний твір, насичений глибокими метафорами, 
не менш «дивний» із позицій онтологічної організа-
ції «цього», «реального», «нормального» світу і його 
сприйняття людиною, ніж текст абсурдистський. По-
рівняймо фрагменти двох текстів:

Німим отверзуться уста;
Прорветься слово, як вода.
І дебрь-пустиня неполита, 
Зцілющою водою змита, 
Прокинеться … [29, с. 217].
Открыв полночные глаза
сидела круглая коза
её суставы костяные
висели дудками в темноте
рога сердечком завитые
пером стояли на плите … [28, с. 108].
У першому і другому фрагментах тексту зобра-

жені неможливі в об’єктивній дійсності події, стани, 

процеси тощо. Однак сприйняття фрагменту першого 
тексту як високопоетичного, а другого – як абсурдного 
залежить не від категорій можливості/неможливості, 
реальності/ірреальності, а від природи текстової мо-
дальності: у першому випадку адресат сприймає текст 
як такий, що належить традиції художньої літератури, 
так би мовити, «високий», «звично поетичний», навіть 
«традиційний», у другому – як такий, що цю тради-
цію порушує, тобто «нетрадиційний», «незвичний», 
«абсурдний». Важливо також підкреслити, що досить 
часто абсурдне представлено як «низьке», «побуто-
во-примітивне»; зворотні випадки, як правило, пов’я-
зуються з іронією, сарказмом тощо, тобто також мають 
модальну природу. 

Інший тип «гри модальностями» полягає в тому, 
що низка ірраціональних одивнених подій, процесів, 
станів тощо, які мають місце, наприклад, у межах тек-
стової історії повісті В. Дрозда «Ирій», представлені 
як абсолютно «нормальні», звичні, щоденно-побутові. 
Інакше кажучи, за своєю природою ірраціональне, не-
можливе в межах текстової історії постає як раціональ-
не, можливе. Розглянемо два фрагменти повісті:

(1) … я випустив корзину, а вона й собі зіп’ялася на 
лозові ноженята та подріботіла по стежці у вишняки. 
Вихляючи гладкими, опасистими боками, наче пакульська 
фельдшериця. Матір, що саме вийшла з сінець на задві-
рок, побігла корзині навперейми, упіймала за дужку і пові-
сила на тин. По тому витерла фартухом чорну, як підго-
ріла хлібна шкоринка, долоню, подала гостеві [22, с. 10]. 

Упадає у вічі буденна реакція жінки на незвичну 
«поведінку» корзини: мати головного героя нічому не 
дивується, звично ловить те, що ходити не може, і ві-
шає на тин. Нереальне представлене як побутово-ре-
альне, щоденне, звичне описом простих фізичних дій 
жінки. Схожа ситуація представлена в іншому фраг-
менті повісті:

(2) Тої ж миті тітчина душа, схожа на сірого на-
пиндюреного горобця, випурхнула з її грудей, і дядько 
Денис ледве впіймав ту душу під червоним абажуром, 
сплеснувши в долоні, буцім полював на міль. … Дядько 
Денис навернув тітчину душу назад, наче корову, що 
забрела в школу [22, с. 30].

У цьому фрагменті неможлива в реальному житті 
ситуація «повернення людської душі в грішне тіло» пе-
редається наратором з умисним уживанням побутової 
лексики і стилістично знижених висловлень: сірий на-
пиндюрений горобець, буцім полював на міль, повернув 
душу, наче корову тощо. Формується картина чогось 
побутово-звичного, навіть буденного. 

Значною мірою враження звичності, буденності, 
рутинності того, що відбувається з героями твору В. 
Дрозда, зумовлене, так би мовити, «грою текстових 
модальностей». Низка ірраціональних одивнених по-
дій, процесів, станів тощо, які мають місце в межах 
текстової історії повісті В. Дрозда, представлені як 
абсолютно «нормальні», звичні, щоденно-побуто-
ві. Це один із найдієвіших засобів одивнення тексту 
повісті, так би мовити, «на контрасті модальностей» 
сприйняття й нарації.

Можна твердити, що в обох випадках наявне про-
тиставлення текстових модальностей, які можна ква-
ліфікувати як «звичність», «традиція», «високість» 
VS «незвичність», «одивненість», «приземленість», 

1 Тут і нижче збережені авторські орфографія й пунктуація. 
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«абсурдність». Уважаємо, що певною мірою пробле-
ма одивненості тексту може вирішуватися (окрім ін-
ших аспектів) шляхом підходу до неї з позицій моду-
сності й модальності сприйняття конкретного тексту. 
Так, наприклад, у межах української химерної прози 
у творчості В. Дрозда домінує перцептивний модус 
сприйняття і зображення світу, а в романі В. Шевчука 
«Дім на горі», який також належить цій самій літера-
турній течії, – ментальний. У межах текстів наукової 
фантастики, фентезі, текстів містичного змісту, чен-
нелінг-текстів і деяких інших відбувається заміна мо-
дальності реальності на модальність ірреальності. У 
текстах химерної прози часто спостерігаємо протилеж-
не: ірреальне подається як реальне, звичне, побутове.

Отже, процеси приписування іменам учасників 
текстових подій, референтам динамічних і статичних 
ознак в одивнених текстах відбуваються насамперед за 

посередництвом недиспозиційних стосовно функціо-
нально-ономасіологічних класів цих імен предикатів, 
а тому процеси предикації не можуть бути зведені до 
процесів референції, як би широко остання не витлу-
мачувалась. В одивненому художньому тексті недис-
позиційні предикати виформовують найрізноманітніші 
перформативно-декларативні «світопороджувальні» 
мовленнєві акти, що функціонують у цих текстах під 
впливом модальності «незвичності», «нетрадицій-
ності», часто «приземленості» тощо. Уважаємо пер-
спективними дослідження особливостей вияву типів 
модусів і модальностей у межах одивнених текстів, які, 
своєю чергою, кинуть додаткове світло на природу та 
функціонування цієї складної текстової категорії, фор-
мування і сприйняття комунікативних смислів естетич-
ного характеру.

Література
1. Барт Р. Нулевая степень письма / Р. Барт // Семиотика. – М. : Радуга, 1983. – С. 306–349.
2. Бацевич Ф.С. Функционально-отражательное изучение лексики: теоретические и практические аспекты (на материале 

русского глагола) : [монография] / Ф.С. Бацевич. – Львов : Изд-во Львовского ун-та, 1993. – 170 с. 
3. Бацевич Ф.С. Російське дієслово у функціонально-ономасіологічному аспекті вивчення : автореф. дис. … докт. філол. 

наук / Ф.С. Бацевич. – К. : Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, 1995. – 48 с.
4. Бацевич Ф.С. Очерки по функциональной лексикологии : [монография] / Ф.С. Бацевич, Т.А. Космеда. – Львов : Світ, 

1997. – 391 с. 
5. Бацевич Ф.С. Лінгвістика тексту : [підручник] / Ф.С. Бацевич, І.М. Кочан. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 316 с.
6. Бразговская Е.Е. Референция и отображение (от философии языка к философии текста) : [монография] / Е.Е. Бразговская. –  

Пермь : Перм. гос. пед. ун-т, 2006. – 192 с.
7. Гречко П.К. Онтология социального: диспозиционно-коммуникативные координаты / П.К. Гречко // Социальное: исто-

ки, структурные профили, современные вызовы / под. общ. ред. П.К. Гречко и Е.М. Курмелевой. – М., 2009. С. 16–67.
8. Изер В. Вымыслообразующие акты (глава из книги «Вымышленное и воображаемое: Набросок литературной антропо-

логии)» / В. Изер // НЛО. – 1997. – № 27. – С. 23–40.
9. Изер В. Акты вымысла, или что фиктивно в фикциональном тексте? / В. Изер // Немецкое философское литературове-

дение наших дней: Антология. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2001. – С. 186–216.
10. Крипке С. Тождество и необходимость / С. Крипке // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1982. –  

Вып. 13. – С. 340–386.
11. Крипке С. Загадка контекстов мнения / С. Крипке // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1986. –  

Вып. 18. – С. 194–241.
12. Лотман Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман // Лотман Ю.М. Об искусстве / Ю.М. Лотман. –  

СПб. : Искусство СПБ, 1998. – С. 14–285.
13. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства / Ю.М. Лотман ; предисл. С. Даниэля, сост. Р. Григорьева. – 

СПб. : Академический проект, 2002. – 543 с. 
14. Миловидов В.А. Художественное высказывание: проблема референции / В.А. Миловидов // Вестник Тверского ГУ. 

Серия «Филология». – 2016. – № 2. – С. 26–35.
15. Серль Дж.Р. Логический статус художественного дискурса / Дж.Р. Серль // Логос. – 1999. – № 3. – С. 34–47.
16. Солганик Г.Я. Очерки модального синтаксиса : [монография] / Г.Я. Солганик. – М. : Флинта ; Наука, 2010. – 136 с.
17. Степанов Ю.С. В мире семиотики / Ю.С. Степанов // Семиотика. – М. : Радуга, 1983. – С. 5–36.
18. Философская энциклопедия : в 5 т. / под ред. Ф.В. Константинова. – М. : Сов. энциклопедия, 1969. – Т. 4. – 1969. – С. 65. 
19. Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования / Я. Хинтикка. – М. : Прогресс, 1980. – 246 с.
20. Searle John. The Logical Status of Fictional Discourse // John Searle Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech 

Acts. – Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1979. – P. 58–75.
Джерела ілюстративного матеріалу
21. Введенский А. Всё / А. Введенский. – М. : ОГИ, 2011. – 736 с.
22. Дрозд В. Ирій / В. Дрозд // Дрозд В. Ирій: повісті, оповідання / В. Дрозд. – Х. : Фоліо, 2008. – С. 3–132.
23. Ионеско Э. Носороги. Пьесы и рассказы / Э. Ионеско ; пер. Л. Завьяловой. – М. : Текст, 1991. – С. 12–53.
24. Подерв’янський Л. Герой нашого часу / Л. Подерв’янський. – Х. : Фоліо, 2010. – 64 с. 
25. Ушкалов С. ESC: Сім абсурдових п’єс / С. Ушкалов ; передмова Сергія Жадана. – Х. : Майдан, 2006. – 84 с.
26. Хармс Д. О явлениях и существованиях / Д. Хармс. – СПб. : Азбука, 1999. – 380 с. 
27. Хармс Д. Елизавета Бам / Д. Хармс // Хармс Д. Проза и сценки. Пьесы. Стихотворения / Д. Хармс. – М. : ЭКСМО, 

2009. – С. 197–279.
28. Хармс Д. Открыв полночные глаза / Д. Хармс // Хармс Д. Собрание сочинений : в 3 т. / Д. Хармс. – СПб. : Азбука,  

2011. – Т. 1 : Авиация превращений. – 2011. – С. 108.
29. Шевченко Т. Ісаія, Глава 35 (Подражаніє) / Т. Шевченко // Шевченко Т. Твори : в 5 т. / Т. Шевченко. – К. : Дніпро,  

1984. – Т. 2 : Поетичні твори (1847–1861). – 1984. – С. 216–217. 



38 Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

© С. П. Бибик, 2017

УДК 81’271.16;38;276.11

Бибик С. П.

КОМЕНТАР ЯК ЖАНР РАДІОПЕРЕДАЧ ПРАВОВОЇ ТЕМАТИКИ 
В КУЛЬТУРІ ПОВСЯКДЕННЯ

Стаття присвячена дослідженню аудіотекстів жанру коментаря. Проаналізовано питання лінгвокультури популяриза-
ції правової інформації в радійному українськомовному середовищі. Визначено стилістичні функції жанрово зумовлених 
лексичних і граматичних засобів поширення знань із галузі права для широкого кола слухачів. 
Ключові слова: культура повсякдення, науково-популярний підстиль, аудіотекст, жанр коментаря, термінологічна лек-
сика, стратегія текстотворення. 

Бибик С. П. Комментарий как жанр радиопередач правовой тематики в культуре повседневности. – Статья.
Статья посвящена исследованию аудиотекстов жанра комментария. Проанализированы вопросы лингвокультуры по-
пуляризации правовой информации в радийном варианте украинского литературного языка. Отмечены стилистические 
функции жанрово обусловленных лексических и грамматических средств распространения знаний в области права для 
широкого круга слушателей. 
Ключевые слова: культура повседневности, научно-популярный подстиль, адиотекст, жанр комментария, терминологи-
ческая лексика, стратегия текстообразования.

Bybyk S. P. The genre of the commentary in the broadcasts of legal subjects in the culture of everyday life. – Article.
The article is devoted to audiotext genre of the commentary. The paper examines the issues of linguistic culture promotion legal 
information in a radio variant of the Ukrainian literary language. In the article was studied the stylistic features of a genre marked 
lexical means of disseminating knowledge in the field of law for a wide range of people.
Key words: culture of everyday life, scientific-popular subgenre, audiotext, genre of the commentary, terminology, strategy of 
creating text.

Сучасне мовне середовище інтермедійне: воно 
ускладнене взаємодією численних джерел інформу-
вання (усних, писемних, мережевих; внутрішньодер-
жавних ресурсів і зовнішніх, «чужих» засобів масової 
інформації (далі – ЗМІ)), сегментів професійного се-
редовища (суспільно-політичного, офіційно-ділового, 
юридично-правового, навчально-освітнього, науко-
во-дослідного, культурно-мистецького, банківсько-е-
кономічного, транспортного тощо). Усі ці складники 
охоплює поняття «культура повсякдення» [5] – обсяг 
діяльності людей «сьогодні, тут і зараз», тобто під час 
виконання професійно-виробничих обов’язків. Вона ж 
передбачає чинність певних жанрів спілкування в цих 
сегментах буття, отже, наявність специфічних марке-
рів лінгвокультури інформування в них.

Одним із вагомим складників комунікативної куль-
тури повсякдення є радіоефір, радійна сфера спілкуван-
ня, яка, як і телевізійна, спрямована на політематизм 
поширюваної інформації, на задоволення широкого 
спектру запитів щодо пізнання сучасного життя, пра-
вил поведінки в ньому. Саме в цьому сегменті культури 
повсякдення сконденсовано типові жанрово-стильо-
ві різновиди сучасної української літературної мови, 
втілені в аудіотекстах. Широта обсягів інформування, 
орієнтація на щонайширші верстви населення з різно-
маніттям соціальної стратифікації спільноти зумовлює 
продукування популяризованого, тобто стилістично 
орієнтованого не на вузьке коло фахівців, а на серед-
ньостатистичного за інтелектуально-освітньою підго-
товкою, споживача того чи іншого знання.

У зв’язку з цим привертають увагу тексти-комен-
тарі, жанрово-стильовими різновидами яких є наукові 
коментарі, коментарі в ЗМІ (зокрема аналітичні, про-
тестні), коментарні зауваження, інтернет-коментарі  
[6; 7]. Вони по-різному представлені в численних ко-
мунікативних середовищах, зокрема в радійному, де 
функціонують у формі аудіотекстів.

Перш ніж аналізувати тексти-коментарі, варто 
виокремити їх орієнтовні жанрово-стильові особли-
вості. Жанр коментаря – один із важливих в аналітич-

ній журналістиці. Коментар – «роз’яснювальні або 
критичні міркування чи витлумачення певних подій і 
фактів громадського, наукового, культурного життя» 
[3, с. 123]; «пояснення, тлумачення до якого-небудь 
тексту» [2, с. 444]. Отже, тексти з такими стилістични-
ми особливостями спрямовані на пояснення чого-не-
будь, роз’яснення обставин певної події. Журналісти-
кознавці відзначають певні особливості коментаря на 
тлі інших жанрових різновидів: на відміну від інфор-
мативних жанрів, вони передбачають елементи аналізу 
подій, фактів, ситуацій, явищ, дають їм оцінку; на тлі 
інших аналітичних жанрів у тексті-коментарі йдеться 
про відому загалові подію чи явище.

Мета коментаря – зосередити увагу аудиторії на 
важливості події чи явища, дати йому оцінку як важли-
вому, обґрунтувати поведінку людини в подібній ситу-
ації. Жанр коментаря в радійному спілкуванні – це ди-
намічна модель комунікації, спрямована на розповідь 
про взаємозв’язки з окресленим явищем, на пояснення 
його сутності, на подання способів вирішення про-
блем. У цій жанрово-стильовій моделі співпрацюють 
автор-журналіст, фахівець, можливо, інтерактивні ролі 
додзвонювачів/дописувачів/слухачів. Як будь-який 
текст, радійний текст-коментар має свою структуру: за-
головок, зачин, основну частину, кінцівку (висновок). 

Серед радійних текстів нашу увагу привернули ко-
ментарі правової тематики. Вони мають характер пре-
вентивних (запобіжних), зорієнтованих на запобігання 
негативним чинникам у житті спільноти чи конкретної 
людини, наслідків її поведінки, пов’язаної з чинністю 
правових механізмів регулювання суспільних відно-
син, на пропонування способів поведінки в типових 
обставинах. З мовного погляду такі тексти ще не були 
об’єктом аналізу в лінгвоукраїністиці. Утім вони є но-
сіями важливої для культури повсякдення інформації, 
яка з різних джерел може інтерпретуватися по-різному. 
Але саме радійне спілкування, радійні повідомлення, 
змодельовані як коментарі актуальних подій, процесів, 
соціальних явищ, мають донести вагому для сучасності 
інформацію, допомогти шляхом її популяризації, тобто 
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адаптації для релевантного сприйняття через радійний 
ефір, зорганізувати дії людей у певних суспільних чи 
міжособистісних обставинах.

Мета статті – вивчення жанрово-стильових і компо-
зиційних особливостей актуальних аудіотекстів-комен-
тарів із правової тематики, окреслення їх прагматики, 
стратегій текстотворення й лексико-фразеологічного 
наповнення. Актуальність дослідження зумовлює про-
блематика дослідження мовних жанрів у всьому їх різ-
номанітті, дериваційному співвідношенні. Як матеріал 
дослідження використано аудіотексти ефірів передачі 
«Твоє право», що прозвучали у травні-квітні 2017 року 
на Українському радіо. Отже, текст-коментар правової 
тематики в аудіоформі може мати ті особливості, яких 
не спостерігатимемо в науково-правовому, політич-
но-правовому чи релігійно-правовому коментарі. Ці 
різновиди не є предметом нашого дослідження, однак 
із радійним коментарем правової тематики можуть ста-
новити дериваційний ланцюжок мовних жанрів [4], що 
може стати предметом іншої праці.

Аудіотекст-коментар правової тематики має автор-
ську композиційну рамку: у його формуванні беруть 
участь три аудитори. Перший – це автор-журналіст На-
талія Парака, яка ініціює тему діалогу, зачитує запит 
на певну інформацію, що має формат цитати з радійної 
кореспонденції, бере участь у діалогові з правником, 
уточнюючи деякі суттєві моменти. Другий – це «го-
лос учасника правового процесу», який бере участь у 
створенні особливої стилістики передачі (оголошує, 
зокрема, її складник «Матеріали справи»). Третій – це 
правник, держслужбовець, який і продукує основну 
частину аудіотексту передачі, подаючи відповідний ко-
ментар щодо актуального питання. Отже, аналізована 
передача – симбіоз юридичної консультації і правового 
коментаря до суспільної обставини. Виголошуваний 
коментар належить обізнаній особі, фахівцю, який ді-
литься з широкою аудиторією слухачів інформацією. 
Журналіст указує спеціалізацію коментатора та його 
ім’я, надаючи правовому аудіотекстові більшої ваги, 
підкреслюючи компетентність джерела інформування. 
У зазначеній передачі це стисле повідомлення оформ-
лене як двоскладне непоширене речення: Деталізує 
заступник начальника Департаменту розгляду скарг 
з питань державної реєстрації та нотаріату Мініс-
терства юстиції Володимир Нікітін (ТП-1); Комен-
тує адвокат Юлія Божко (ТП-3); Роз’яснює адвокат 
Юлія Божко (ТП-4).

Жанрово-стилістичні особливість композиційно-
го складника «Матеріали справи» зумовлені кількома 
стратегіями текстотворення. Найвиразніша стратегія 
актуалізації інформації з правового сегмента культури 
повсякдення. Вона здійснюється щонайменше двома 
способами. Перший – за допомогою стилізації корес-
понденції, тобто запиту слухача у формі епістоли (ци-
тати з неї), в якій просять роз’яснити ті чи інші право-
чини. За нашими спостереженнями, вони стосуються 
цивільно-правових відносин між членами родини, за-
хисту їхніх майнових прав, способів укладання тих чи 
інших цивільних договорів, оформлення певних типів 
документів. Те, що цікаве одній особі, оприлюдню-
ється як тема, актуальна для широкого кола слухачів. 
Журналістська ініціатива набуває формату реакції на 
запит. Питання – це актуалізатор інформації на зра-
зок: «Плануємо купити житло у передмісті Києва.  
З урахуванням того, що шахрайських схем у цьому виді 
бізнесу чимало, на що особливо треба звернути увагу 
при укладанні договору купівлі – продажу житла?» – 

запитує наш слухач Андрій Петрович (ТП-3). Другий 
спосіб актуалізації інформації – формулювання запи-
тання про зміст певного правового поняття і спосіб 
реалізації права, як-от: «Що таке колективний позов? 
Якщо, наприклад, працівники підприємства вважа-
ють, що роботодавець порушив їхні права, чи може 
колектив подати позов проти роботодавця?» – запи-
тує наша слухачка Ніна Іванівна (ТП-2). Такий формат 
журналістського вступу виконує функцію анотації до 
коментаря правника, він стисло виражає зв’язок із по-
всякденням кожного члена спільноти.

Ще одна засвідчена стратегія текстотворення в 
структурі анотації «Матеріали справи» – стратегія но-
вини: Новий порядок реєстрації права на нерухомість 
почав діяти з 2016 року. Найприкметнішим нововве-
денням стало те, що Свідоцтво на право власності 
на нерухомість на бланках суворої звітності тепер не 
видається (ТП-1). 

З лінгвостилістичного погляду найскладніша ос-
новна частина аудіотексту-коментаря правової тема-
тики. Насамперед привертає увагу лексико-тематич-
не наповнення аналізованих коментарів: насичення 
юридично-правовими термінами й термінологічними 
словосполученнями. Це загальні поняття цієї сфери 
діяльності в культурі повсякдення (право власності 
на житло; інститут групового позову), назви доку-
ментів, законів, приписів і под. (правовстановлюючий 
документ; правила реєстрації нерухомості; Свідоцтво 
на право власності на нерухомість; Договір купівлі – 
продажу нерухомого майна; Сімейний кодекс, Цивіль-
ний кодекс; Державний реєстр; документ про сплату 
адміністративного збору; Заява потерпілого; Техніч-
ний паспорт; Шлюбний контракт; Державний земель-
ний кадастр; Витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно), назви правових дій, процесів, 
процедур (реєструвати право; врегульовувати питан-
ня; сплатити держмито; пред’явити документ; скла-
дати за наслідком технічної інвентаризації; незаконне 
відчуження об’єкта нерухомого майна; оскаржувати 
неправомірність наказу; завдання шкоди; неправомір-
ний вчинок; визнавати за собою частку на це майно), 
назви установ (реєстраційна служба, суд, нотаріат, 
Міністерство юстиції), назви осіб-учасників правочи-
нів (адвокат, нотаріус, державний реєстратор, голо-
ва сільської ради, суб’єкт, потерпілий, дружина, один 
із членів подружжя, відповідач, позивач, орган місце-
вого самоврядування). 

Крім того, текст-коментар насичений юридич-
но-правовими кліше, що притаманні офіційно-діловій 
сфері спілкування: по суті питання; по суті справи; 
у зв’язку із зазначеним; застосовуючи норми закону 
про ...; документ засвідчує право власності саме за ...; 
засвідчену в установленому порядку відповідним ор-
ганом; бланк суворої звітності; оригінал документа; 
копія документа; керуватися тим, що ...; набути за-
конним способом тощо. Засвідчуємо почасти громіздкі 
словосполучення з кількома послідовними граматич-
ними поширювачами, характерними для цієї профе-
сійної сфери: провести відповідні нотаріальні дії по 
укладанню договору по відчуженню нерухомого май-
на; дозвіл органу опіки і піклування на відчуження цієї 
нерухомості; майно, яке подружжя нажило в процесі 
свого сумісного життя в шлюбі і под. 

Коментар фахівця спрямований на підтримання 
стратегій, що їх акумулює анотація. Стратегію нови-
ни в основній частині тексту-коментаря підтримують 
прислівники, прислівникові й прикметникові зворо-
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ти: На сьогодні це все буде спрощено. І заявникам не 
потрібно буде навіть копії документів (ТП-1); ... на 
сьогоднішній день, застосовуючи норми закону про 
нотаріат, нотаріус при наявності запису в Держав-
ному реєстрі речових прав на нерухоме майно, може 
провести відповідні нотаріальні дії по укладанню до-
говору по відчуженню нерухомого майна (ТП-1); Так, 
дійсно, зараз діє обмеження на розрахунки готівкою 
до 150 тисяч гривень (ТП-3); прикметники відповідної 
семантики (новий).

Стратегію актуальності забезпечують деякі ключо-
ві слова – іменники та дієслова. З-поміж них – іменни-
ки ‘право’ (Але треба враховувати, що суддя, якщо він 
вважає, що це ускладнить розгляд справи, наприклад, 
він має право роз’єднати ці справи (ТП-2), … в таких 
справах люди не завжди самостійно здатні дійсно пра-
вильно все сформулювати і захищати свої права у су-
довому порядку (ТП-2); Право власності за Договором 
довічного утримання відразу переходить у власність 
іншій особі відразу – фізичній чи юридичній (ТП-5)); 
‘порядок’, ‘правило’, ‘обов’язок’ (Загальне правило 
– перед укладенням ознайомитися із договором, який 
ви маєте підписати; Це в нотаріуса обов’язково. 
Обов’язки нотаріуса – роз’яснити зміст правочину 
(ТП-5); Як правило, передбачається якась разова ви-
плата незначна і в подальшому якісь виплати, які під-
лягають вказівці, сума вказується у договорі (ТП-5));  
‘ризик’ (… аби уникнути ризиків; Чи є ризик на під-
робку документів про нерухомість? (ТП-1); Ризики 
при купівлі житла – на що звернути увагу? (ТП-3); це 
створює ризики оскарження угоди (ТП-3); Потрібно 
розуміти ризики, які пов’язані з так званим цивільним 
шлюбом (ТП-4); Договір довічного утримання – мож-
ливості та ризики (ТП-5)). Саме останнє з наведених 
ключових слів – актуалізатор уваги слухачів, оскільки 
воно надає інформації ваги, створює відчуття тривоги 
за що-небудь і збуджує бажання дізнатися про способи 
відвернення небезпеки. 

Ключова дієслівна лексика – це смисловий і сти-
лістичний стрижень правового коментаря. Як відомо, 
дієслівність, інфінітивні форми – маркер інструкції, а 
отже, вона актуалізує систему дій, цілеспрямованої по-
ведінки, кроків членів спільноти в напрямі реалізації, 
захисту своїх прав. Найвиразніший дієслівний маркер 
саме жанру коментаря – це дієслово розуміти. Воно, 
що важливо, вживається в конструкції з модальними 
підсилювачами треба, потрібно, у складнопідрядних 
реченнях із підрядними з’ясувальними: І в принципі 
треба розуміти, що судяться державні службовці 
(ТП-2); Тому потрібно розуміти, що не завжди до-
бровільно вони хочуть звільняти цю площу (ТП-3); 
Також потрібно розуміти, що якщо ви проживали 
однією сім’єю, то це майно, яке спадкується, оформ-
лене на особу, яка померла, у судовому порядку треба 
буде доводити, визнавати за собою частку на це май-
но (ТП-4). Відзначаємо активність і дієслів, віддієслів-
них іменників на позначення певних правочинів, як-от: 
оформляти, укладати, вказувати, вступати, спадку-
вати, передавати, придбавати/придбання (Потрібно 
оформляти на етапі придбання майна: або вказува-
ти, що воно частково належить, або вказувати, що 
воно спадкується саме цією особою, або, як варіант, 
можливо, скласти заповіт, де визначити, хто саме 
буде спадкувати (ТП-4); Як правило, передбачаєть-
ся якась разова виплата незначна і в подальшому якісь 
виплати, які підлягають вказівці, сума вказується у 
договорі (ТП-5)) тощо. Дієслівні словосполучення про-

низують усі виступи коментаторів-адвокатів: відклика-
ти довіреність, оскаржити повноваження, повернути 
зазначену суму, посвідчити договір, повернути у спад-
кову масу й под.

Вагомим складником стратегії актуалізації інфор-
мації є модальні слова дозвільної семантики (можна, 
дозволено, варто: Тобто це все можна прописува-
ти в договорі, встановлювати чіткі строки, до яко-
го моменту особи мають змінити місце реєстрації з 
цієї квартири на будь-яку іншу (ТП-3); Забігаючи, як 
кажуть, наперед, зазначу, що автомобіль-подарунок 
варто зареєструвати на доньку ще до весілля (ТП-4)), 
із семантикою відповідності правовим принципам, із 
семантикою припису (правильно, треба, потрібно, рег-
ламентовано, передбачено, необхідно, доцільно, має, 
мають: У які терміни можна зареєструвати своє пра-
во власності на житло та як правильно це зробити 
(ТП-1); Необхідно звернутися до відповідного архіву 
чи то органу Держкадастру, якщо мова йде про зе-
мельну ділянку, або до Бюро технічної інвентаризації 
чи до органу місцевого самоврядування, бо вони були 
їм підпорядковані свого часу (ТП-1); Боятися цього 
не потрібно, потрібно, щоб законодавство встигало 
за тими змінами, які відбуваються у суспільстві (ТП-
2); Це регламентовано главою 57 Цивільного кодексу, 
де розписано фактично усі права і обов’язки, порядок 
укладення цього договору (ТП-5)).

Одним із вагомих семантичних центрів в аналі-
зованому матеріалі є дієслово (не) радити, що забез-
печує консультативну стратегію тексту-коментаря 
правової тематики: Я не раджу укладати угоди за 
наявності довіреності від особи продавця (ТП-3). За-
звичай семантика поради потребує уточнення, а тому 
коментатор-правник пояснює, деталізує свою позицію, 
що узгоджена з кращими намірами – убезпечення від 
ризиків розгляду справи в суді, визнання правочину 
недійсним тощо. Тобто твердження-порада розгор-
тається у висловлення з системою рекомендацій, як-
от: Я знов-таки раджу вказувати в договорі реальну 
вартість квартирі. Якщо в судовому порядку Договір 
визнається недійсним, то об’єкт нерухомості повер-
тається в попередній стан. Якщо в договорі написа-
но, що квартира коштує, наприклад, десять тисяч 
гривень умовно, то саме ці кошти і повернуться. Тому 
якщо в договорі вказана реальна вартість квартири, 
у випадку визнання недійсним такого договору, у по-
купця є шанс повернути зазначену суму (ТП-3). Такі 
розгорнуті сегменти фахового коментаря створюють 
образ фахівця-порадника, що важливо для авторитет-
ного аудіотексту. 

Велике значення для аудіотексту-коментаря мають 
аксіологічні маркери – поняттєві означення, що при-
вертають увагу слухачів до позитивного складника 
інформації: Тонкощі сплати штрафу за порушення 
правил дорожнього руху (ТП-5); Про альтернативні 
способи вирішення спорів (ТП-4); Якщо Ви вважає-
те, що Ваші права порушуються, якщо Вам потрібні 
професійні роз’яснення або й консультація юриста 
– отримайте фахову пораду в програмі «Твоє право» 
(ТП-2), Й обов’язковий документ – це документ про 
сплату адміністративного збору (ТП-1) тощо. Почута 
оцінка розподіляється слухачем на шкалі «добре – по-
гано», що сприяє формуванню соціальних стратегій у 
суспільстві загалом, пор. таке висловлення: І показали 
свої позитивні результати саме в напрямку цієї ро-
боти. У першу чергу, це спростило і саму процедуру, 
перелік документів став меншим, які необхідно пода-
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вати відповідному державному реєстратору. І також 
зменшило кількість черг (ТП-1).

Вагомий складник коментаря – це елементи вира-
ження власного ставлення правника до законодавчих 
колізій (Я б утрималася від придбання такого про-
блемного майна (ТП-3); На мою думку, не дуже добре 
у нас прописаний Кодекс про сім’ю (ТП-4)), наведення 
прикладів із власного досвіду (От у мене була ситуа-
ція: достатньо моя близька подруга виходила заміж, я 
їй запропонувала: прийди перед замужем, я тебе про-
консультую. І вона сказала, що я нічого не розумію в ко-
ханні, я буквоїд – і відчепись від мене. Вона мала купу-
вати квартиру. Виходило так, що вона позичала гроші 
в знайомих і купила цю квартиру не перед тим, як вона 
одружилася, а в період шлюбу (ТП-4)), коментатор апе-
лює до досвіду інших країн, систем захисту, розши-
рюючи поле інформації й даючи свою оцінку певним 
системам захисту прав (Це особливості англосаксон-
ської системи, яка дає набагато більше можливостей 
для захисту своїх прав (ТП-2)). Дуже важливі для того, 
щоб канали декодування, сприймання правової інфор-
мації широкою аудиторією слухачів були відкриті, еле-
менти фактографічності. Тобто в роз’яснювальному 
виступі правник апелює до ситуацій із побутового по-
всякдення, того, що близьке та зрозуміле аудиторії (От 
ситуація, коли чоловік приїхав на машині за 100 тисяч 
доларів і привіз довідку, що він працює на 1 тисячу гри-
вень. Не хоче платити аліменти, не хоче платити ді-
тям, викидає з дому свою жінку, з якою прожив майже 
18 років. Отака ситуація. Він узагалі хоче, щоб вона 
з дітьми пішла з його життя, бо в нього нове життя 
з’явилося (ТП-4)). Як засвідчили прослухані матеріали, 
засобом аргументації коментатора є актуалізація слова 
випадок (‘приклад із життя’): Треба знову ж таки бра-
ти конкретні випадки. Якщо ж це новобудова, то це 
окремий пакет документів (ТП-1); І це насправді спро-
щена процедура: немає необхідності звертатися до 
суду. Наприклад, для того, щоб установлювати факт 
наявності права власності. Це такі найпоширеніші 
випадки (ТП-2).

У зв’язку зі стратегією дохідливості коментатори 
апелюють до осмислених аргументів, а тому в аналі-
зованих аудіотекстах частотне вставне слово зрозуміло, 
наприклад: Зрозуміло, що є там інші випадки з приводу 
і передачі у Статутний капітал об’єктів нерухомого 
майна, і реєстрація переходу права власності (ТП-1); 
Тобто це, зрозуміло, додаткові банківські комісії, які 
збільшують витрати (ТП-3).

Подібна стилістика висловлення показова для жан-
ру коментаря. Крім вираження власного «я», не менш 
важливим є ословлення професійного колективного 
«ми»: Якщо ми говоримо про декількох позивачів, вони 
можуть у даній ситуації об’єднатися, якщо, напри-
клад, керівник, роботодавець видав наказ, один, яким 
зачіпаються права оцих усіх позивачів (ТП-2); Всі 
договори купівлі-продажу нерухомого майна, ми го-
воримо про будинки, квартири, змелені ділянки, вони 
мають укладатися в письмовій формі та нотаріально 
посвідчуватися (ТП-3).

«Ми» коментатора може бути й засобом інтимізації 
– сигналом об’єднання аудиторії та правника: І було б 
добре захистити своє право у суді, але порахувавши 
оті судові витрати, які треба бути понести, а ми 
знаємо, що у нас півроку вже як підняли досить значно 
розмір судового збору, крім того, якщо порахувати ви-
трати на правову допомогу, тому що в таких справах 
люди не завжди самостійно здатні дійсно правильно 

все сформулювати і захищати свої права у судовому 
порядку (ТП-2).

Не менш важлива в тексті-коментарі й стратегія 
контрасту, в основі якої – риторична фігура протистав-
лення реального та дійсного, теоретичного і практич-
ного. Стилістичні сигнали контрасту – сполучники, 
заперечні частки, вставні слова відповідної семантики, 
як-от: Так, якщо декілька позивачів оскаржують не-
правомірність одного й того самого наказу, то, зрозу-
міло, що для того, щоб не було різної судової практи-
ки з цього питання, доцільно їх об’єднувати. Але на 
практиці скажу, що далеко не всі судді готові брати 
на себе додаткове навантаження і вони не завжди ке-
руються доцільністю, а вони більше керуються тим, 
що їм треба буде робити додаткову роботу за когось. 
Тому така проблема існує, але можливість є. Але зов-
сім не те, що може бути (ТП-2).

Помітне місце в аудіотекстах-коментарях посідає 
стратегія «перекладу» понять мово. нефахівця. Ідеться 
про застосування вторинних номінації, підбирання си-
нонімічних замінників до термінів (Оскільки ви даєте 
аванс, або як кажуть, завдаток, просто засвідченого 
письмовим договором, повернути кошти в разі розі-
рвання договору буде нереально (ТП-3); Якщо в контр-
акті написано по-іншому, то контракт вступає в су-
перечку з законодавчим актом, фактично з законом 
(ТП-4)), наведення тлумачень застосованих понять 
(Процесуальним законодавством, таким як Трудове за-
конодавство, передбачена процесуальна співучасть. 
Це, наприклад, декілька споживачів, які об’єдналися 
і позиваються до одного відповідача (ТП-2)) тощо.

Під час коментування фахівці дають роз’яснення 
безпосередньо, спонтанно. Через це аудіотексти-комен-
тарі насичені усно-розмовними маркерами. Вони не 
знижують стиль спілкування з аудиторією, а зближу-
ють слухацький і радійний дискурси, полегшують через 
струмінь емоційності сприймання потоку книжної мови 
юриста. Посилення засобів емоційності, експресивності 
в радійному тексті не виходить за межі норми публіцис-
тичного стилю. Серед таких маркерів побутової повсяк-
денності можна назвати окличні висловлення, що підсу-
мовують сказане, підкреслюють вичерпність відповіді: 
Достатньо буде подати виключно рішення відповідного 
органу про передачу земельної ділянки у власність і ви-
тяг з Державного земельного кадастру про наявність 
кадастрового номера, який присвоєний відповідним 
територіальним органом Держкадастру. І все! І це 
мінімальний пакет документів (ТП-1). Коментатори 
вдаються до сегментації слів у тій самій функції (Сві-
доцтва, які видавали адміністративні служби органів 
Міністерства юстиції, видаватися не бу-дуть (ТП-1)), 
уживають фразеологічні засоби вираження емоційності 
(Виходило так, що вона позичала гроші в знайомих і ку-
пила цю квартиру не перед тим, як вона одружилася, а 
в період шлюбу. Через чотири роки вона до мене прибіг-
ла і кричала «караул!» (ТП-4)), спеціалізовані лексеми 
у функції увиразнення потрібного слова (Відчужувач 
може передавати у спадок квартиру, можливо, щось 
інше цінне, а натомість отримає утримання фактично 
довічно. Підкреслюю, що це довічно (ТП-5)). Прикмет-
но, журналіст як виразник інтересів аудиторії слухачів 
нерідко під час формулювання питань до юриста вдаєть-
ся до маркерів із семантикою емоційності: Дуже багато 
хвилювалися з приводу того, що от немає паперового 
документа (ТП-1) і под.

Експресивність аналізованих аудіотекстів виявилася 
в уживанні оцінювально-кваліфікативних прикметників 



42 Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

у функції схвалення/несхвалення процедурних момен-
тів, правочинів, іменників із негативною конотатив-
ною семантикою тощо: Але найболючіші питання, по 
яким було складно свого часу провести державну реє-
страцію, потрібно було ходити по іншим інстанціям, 
до інших органів звертатися (ТП-1); Але це в принципі 
обман покупця якоюсь мірою, там недобросовісна ре-
клама (ТП-2) і под. Експресивною є й стороння оцінка 
певних типів документів, правочинів, дій на зразок: Пе-
ред тим, як укладати такі договори, поширена практи-
ка укладати т. зв. попередні договори. Це неправильно. 
Такі договори є нікчемними. Складно буде повертати 
кошти (ТП-3); Більшість людей займають пасивну по-
зицію (ТП-2).

Крім лексико-фразеологічних засобів формування 
жанру коментаря, звертаємо увагу на синтаксичні. Як 
уже було сказано, мова коментатора-правника насичена 
юридичними термінами, книжними зворотами. Окремі 
сегменти висловлення розбиваються на прості, непош-
ирені реченнєві конструкції з метою удоступнення ін-
формації: На сьогодні це все буде спрощено. І заявникам 
не потрібно буде навіть копії документів. Подаються 
оригінали. І оригінали повертаються (ТП-1); Ви не ви-
трачаєте свій час. Коли ви виграєте, то ваші юристи 
отримують свій відсоток. Ви отримуєте відстояне 
право (ТП-3). Велику вагу мають речення із з’ясуваль-
ною семантикою (На державних службовців поширю-
ється норма Конституції про те, що вони мають діяти 
в межах правових повноважень. Тобто поки в Процесу-
альному кодексі не буде прописано про груповий (колек-
тивний або масовий чи якийсь інший) позов, то він у нас 
не буде набувати такої популярності (ТП-2)), семанти-
кою приєднання, нанизування інформації (На сьогодні 
врегульовано питання і по сплаті, і по строкам збору за 
проведення державної реєстрації. Також посилено від-
повідальність у цій сфері за ненадання або неякісне на-
дання адміністративної послуги. Працюють і державні 
нотаріуси, і приватні нотаріуси, і голови сільських рад 
і міських державних адміністрацій (ТП-1); І фактич-
но суд визнає за дружиною, наприклад, половину на це 
майно, інша половина буде спадкуватися. Але знову ж 

таки, якщо дружина неофіційна, спадкуватися буде їх-
німи дітьми або батьками при наявності в першу чергу 
(ТП-4)).

Щодо особливостей аудіотексту-коментаря правової 
тематики в радійному дискурсі, то не можна оминути 
увагою його діалогізм, реалізацію моделі спілкування 
«питання – відповідь». Журналіст, як правило, уточнює 
щось у почутому, підштовхує до того, щоб інформацію 
було ще раз повторено для її розуміння слухачами, пор. 
один із прикладів такої діалогічної взаємодії: Журна-
ліст: Отже, потрібен для активного запровадження 
такої системи закон? Коментатор: Закон потрібен. Але 
оскільки в експертному середовищі є науковці, вони лю-
блять усе дослідити ґрунтовно, то вони виступають 
досить обережно: треба дослідити, наскільки це ко-
респондується з іншим законодавством України, чи це 
нічому не суперечить. Боятися цього не потрібно, по-
трібно, щоб законодавство встигало за тими змінами, 
які відбуваються у суспільстві (ТП-2).

Більшість дослідників жанру коментаря підкреслю-
ють вагу його висновкової частини. Утім проаналізовані 
аудіотексти такого складника не мають. Очевидно, від-
повіді правників уважаються вичерпними. 

Отже, проведене дослідження аудіотекстів правової 
тематики засвідчило кілька жанрово-стильових осо-
бливостей. Насамперед поєднання кількох стратегій 
текстотворення – актуалізувальної, інформативної, но-
винної, контрастивної, аргументативної, з-поміж яких 
велике значення має орієнтація на пересічного слухача. 
У зв’язку з останнім посилено стилістичні функції лек-
сико-фразеологічних і граматичних маркерів, притаман-
них побутовому повсякденню. Загалом текст-коментар 
правової тематики зорієнтований на поширення такого 
знання в культурі повсякдення, його тлумачення, роз’яс-
нення, що робить його вагомим складником сучасної 
лінгвокультури інформування.

Перспективи дослідження коментарного жанру 
пов’язані з розширенням матеріалу – різних типів тек-
стів-коментарів (і усних, і писемних), вивченням кому-
нікативно-прагматичних стратегій мовців – учасників 
радійного діалогу на правову тему.
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МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА

Стаття присвячена дослідженню мови українських засобів масової інформації для дітей і юнацтва та їх основним функ-
ціям у сучасному світі. Аналізуються типові мовленнєві помилки і причини їх виникнення. 
Ключові слова: мова, засоби масової інформації, діти, юнацтво, радіо, телебачення, преса.

Бисовецкая Л. А. Язык средств массовой информации для детей и юношества. – Статья.
Статья посвящена исследованию языка украинских средств массовой информации для детей и юношества и их основным 
функциям в современном обществе. Анализируются типичные речевые ошибки и причины их возникновения.
Ключевые слова: язык, средства массовой информации, дети, юношество, радио, телевидение, пресса.

Bisovetska L. A. The Language of Mass Media for Сhildren and Youth. – Article.
The given article deals with the problem of the language of Ukrainian mass media for children and youth and their main functions 
in contemporary society. The typical speech errors and the reasons of their origin are being analysed in the article.
Key words: language, mass media, children, youth, radio, television, press.

У сучасній лінгвістиці мову засобів масової інфор-
мації (далі – ЗМІ) традиційно розглядають як окремий 
підстиль публіцистичного стилю, чи власне публіцис-
тичний підстиль, що обслуговує періодику, радіо, те-
лебачення, рекламу. Разом із тим термін «мова засо-
бів масової інформації» використовують у ширшому 
значенні – як будь-яку усну чи писемну публіцистику. 
Еволюціонуючи разом із політичною, економічною, 
науковою, культурною сферами громадського життя, 
мова публіцистики першою опиняється перед потре-
бою словесного оформлення нових реалій [1, с. 74]. На 
сучасному етапі мовна практика засобів масової інфор-
мації визначає насамперед основні тенденції розвит-
ку лексико-семантичної, словотвірної, синтаксичної 
структур мови. 

Зберігається тенденція розглядати мову масової 
інформації як окремий функціональний стиль україн-
ської мови. Основна функція публіцистичного стилю 
взагалі й мови ЗМІ зокрема – це активний вплив на 
читача чи слухача, зацікавлення важливою інформа-
цією. Цей підстиль має специфічні мовні особливості. 
У ньому сформувалася й постійно продукуються нова 
лексика та фразеологія. 

Останнім часом активізувався науковий підхід 
лінгвістів до дослідження мови мас-медіа як визна-
чального чинника динаміки лексико-семантичних і 
словотворчих процесів української мови. У монографії 
«Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та 
в словотворі української мови кінця XX ст. (на мате-
ріалі мови засобів масової інформації)» О.А. Стишов 
стверджує, що «мова українських мас-медіа віддзер-
калює стан сучасної української мови, відбиваючи її 
багатофункціональність, ступінь інтелектуалізації, 
оновлення і стилістичне перегрупування словника»  
[12, с. 12]. С.Я. Єрмоленко визнає мовну практику ЗМІ 
як таку, що відіграє визначальну роль у виробленні 
мовного стандарту, формуванні мовних смаків, моди 
на слововживання [7, с. 123]. 

У працях науковців аналізується роль засобів ма-
сової комунікації (далі – ЗМК) у формуванні мовної 
свідомості (С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, Н.О. Мех, 
Т.А. Коць), проблема якості мови ЗМК (Л.Т. Масен-
ко), типові помилки журналістів в усному ефірному 
й друкованому мовленні та причини їх виникнення 
(О.Д. Пономарів, В.М. Труб), основні питання історії 
становлення й мовної специфіки публіцистичного сти-
лю (Л.М. Архипенко), культура перекладу двомовних 
видань (Н.М. Сологуб), оцінка якості українськомов-

ної мас-медійної продукції в різних регіонах країни 
(С.О. Соколова) тощо [1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 15]. 
Однак мова ЗМІ для дітей і юнацтва вивчена дуже по-
біжно.

Мета статті – проаналізувати мову ЗМІ для дітей і 
юнацтва. Із мети випливають завдання: проаналізувати 
ЗМІ для дітей і юнацтва, дослідити сучасний стан мови 
ЗМІ; виявити особливості медійної мови та перспекти-
ви її розвитку. 

«Медіалінгвістика: словник термінів і понять» 
[14, с. 59–60] подає таке визначення: засоби масової 
інформації; ЗМІ; мас-медіа – система засобів пере-
дачі інформації, розрахованої на масову аудиторію, –  
преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, 
Інтернет, кінематограф, аудіо- та відеозаписи, відео-
текст, телетекст, реклама та ін., домашні відеоцентри, 
що поєднують телевізійні, телефонні, комп’ютерні 
та інші інтерактивні лінії зв’язку. ЗМІ – один із ос-
новних механізмів донесення інформації (словесної, 
звукової, візуальної) за принципом широкомовного 
каналу. ЗМІ притаманні звернення до масової ауди-
торії, доступність, оперативність розповсюджуваної 
інформації, що загалом відображається в мові масо-
вої комунікації, яка, зважаючи на екстралінгвальні 
фактори, сьогодні є найбільш динамічною системою 
вербалізації масової свідомості, на яку через ЗМІ 
відбувається постійний вплив. У демократичному 
суспільстві мас-медіа відіграють важливу роль і ви-
значають, зокрема, соціальний, економічний, культур-
ний, освітній розвиток країни. В Україні діяльність 
ЗМІ регулюється Законами України: «Про друковані 
засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про 
інформацію», «Про рекламу», «Про телебачення та 
радіомовлення» тощо. 

Мова ЗМІ – лінгвістичні і стильові особливос-
ті мови, яка функціонує у сфері масової інформації. 
У сучасному світі мова ЗМІ інтерпретується як ос-
новний засіб впливу на мовну свідомість реципієнтів, 
а тому позначена кореляцією мовних і позамовних 
характеристик. Зважаючи на природу й функціональ-
но-стильові домінанти, мова ЗМІ є креолізованою, 
оскільки передбачає поєднання одиниць різних зна-
кових систем з метою оптимальної реалізації інфор-
мування, маніпулювання, сугестії [9, с. 114]. 

На сучасному етапі, як зазначає Л.М. Архипенко 
[1, с. 76], стильові особливості мов масової інфор-
мації в різних її площинах (семантичній, синтаксич-
ній, словотвірній тощо) становлять значний науковий 
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інтерес, адже мовна практика ЗМІ є основним «по-
лігоном» в апробації нового, переосмисленні, пере-
творенні наявного, узвичаєнні лексичних новацій у 
свідомості мовців. 

У наш час ЗМІ перебирають на себе роль найваж-
ливішого засобу соціалізації. В інформаційних су-
спільствах психосоціальна система «соціум – особи-
стість» набуває принципово нового вигляду і змісту: 
в неї активно й навіть агресивно проникає впливовий 
посередник – засоби масової інформації (ЗМІ, або ме-
діа), а відтак діада «соціум – особистість» перетворю-
ється на тріаду «соціум – ЗМІ – особистість», а процес 
соціалізації, відповідно, відбувається як медіасоціалі-
зація. Це означає, що вплив соціуму на особистість 
повсякчас опосередковується ЗМІ. ЗМІ перебирають 
на себе культурно-просвітницьку, освітньо-виховну 
та соціалізаційну функції, які досі виконували тради-
ційні інститути соціалізації. 

Соціальні функції ЗМІ для дітей і юнацтва форму-
ються під впливом педагогічних поглядів суспільства. 
Основними функціями є виховна, художньо-естетич-
на, інформаційна, когнітивна, культурно-просвітня, 
освітня, розважальна. Усі вони мають на увазі актив-
ний багатогранний вплив радіо, телебачення, газет і 
журналів на особистість. Можна також назвати й спе-
ціальну функцію спілкування, метою якої є створен-
ня особливого інформаційного простору для обміну 
думками між представниками юної аудиторії.

Найвідомішими дитячими телеканалами є «Пік-
сель ТВ», «ПЛЮСПЛЮС», «QTV», «Nickelodeon».

«Піксель ТВ» – дитячий телеканал, який із задово-
ленням дивляться малюки різного віку разом зі своїми 
батьками. «Піксель» зібрав на одному каналі якісні піз-
навальні, розвивавальні, навчальні та розважальні про-
екти від кращих виробників з усього світу. Він першим 
в Україні запустив цікавий навчальний проект власного 
виробництва, який навчає малюків українських літер і 
слів – «ТІВІ Абетка». У листопаді 2012 року «Піксель» 
відзначено нагородою «Відкриття року» за версією 
журі телевізійної премії «Телетріумф». 

«ПЛЮСПЛЮС» – анімаційний, розважально-піз-
навальний телеканал для сімей із дітьми дошкільно-
го та шкільного віку. ПЛЮСПЛЮС – це продукти 
власного виробництва, найкраще зі світової анімації, 
улюблені Disney, Nickelodeon, а також розвивавальні 
й пізнавальні програми.

З моменту запуску телеканалу, 4 серпня 2012 року, 
ПЛЮСПЛЮС тричі ставав лауреатом премії «Теле-
тріумф», отримав премію Кабінету Міністрів України 
імені Лесі Українки за програму власного виробни-
цтва «Це наше і це твоє», премію Effie Awards і двічі 
став рекордсменом Книги рекордів України.

За показниками телеперегляду, з 2015 року 
ПЛЮСПЛЮС – абсолютний лідер для дітей серед 
усіх каналів України. Канал відомий проектами влас-
ного виробництва соціального забарвлення, серед 
яких – «Казка з татом», «Це наше і це твоє», «Корисні 
підказки», «Додай любові» тощо. Програма «Казка 
з татом» створювалася за рекомендаціями відомого 
психолога Світлани Ройз. Окрім захоплюючих пригод 
улюблених героїв зі світу ПЛЮСПЛЮС, у кожній се-
рії в простій мультиплікаційній формі відтворюються 
ситуації, що можуть створювати певні психологічні 
блоки в дитини й хвилювати надалі протягом дорос-
лого життя. 

Проект «Це наше і це твоє» – це яскраві та зрозу-
мілі розповіді про геніальні винаходи, природні багат-

ства, блискучі ідеї, що прославляють нашу країну на 
весь світ. У рамках проекту спільно з Міністерством 
освіти і науки України у 2015–2016 навчальному році 
проведено конкурс серед учнів 2–4 класів україн-
ських шкіл, за умовами якого теми для наступних се-
рій мультсеріалу могли запропонувати самі школярі. 
За ідеями переможців проекту створено нову серію 
мультсеріалу і проведено виставку дитячих малюнків 
у Мистецькому Арсеналі. 1 вересня 2016 року для уч-
нів 2–4 класів було проведено тематичний урок із ви-
користанням матеріалів проекту «Це наше і це твоє».

Утім якісних дитячих передач в українському те-
лепросторі наразі надзвичайно мало. І, порівнюючи 
з попередніми роками, ситуація не покращується, а, 
навпаки, погіршується. На загальнонаціональних те-
леканалах майже немає дитячих передач, а якщо і є, 
то в ефір вони виходять у неприйнятний для дітей час.

На Першому каналі Національної радіокомпанії 
України «Українське радіо» виходять такі передачі для 
дітей і юнацтва: «Школяда» (шкільні новини, корисні 
поради, захоплення, конкурси), «Старшокласник» (зло-
боденні проблеми підлітків, поради педагогів, лікарів, 
юристів), «Загадки мови» (подорож у світ слова, тлума-
чення та походження слів і виразів, багатство й краса 
літературної мови), «Сім’я – фортеця моя» (секрети сі-
мейного благополуччя), «АВС» (безмежний світ науки 
для школярів і дорослих), «Кольоровий світ» (знайом-
ство з юними музикантами, художниками, поетами), 
«Музичні сходинки» (перлини вітчизняної та світо-
вої музичної культури, розповіді про відомих і зовсім 
юних музикантів), «Батьківські збори» (шкільне життя 
очима дітей, батьків, учителів), «Малі таємниці вели-
кого світу» (знайомство із загадковим світом природи), 
«Недільний трамвай» (шкільні та позашкільні нови-
ни, багато музики й жартів, розповіді про популярних 
українських музикантів), «Твій друг – книга» (ціка-
ві книжкові новинки та класичні твори української i 
світової літератури для дітей і юнацтва), «Вечірня 
колисанка» (казки українських і зарубіжних дитячих 
письменників у прочитанні дідуся Стаса), «Твій вибір» 
(поради старшокласникам щодо вибору майбутньої 
професії, розповіді про навчальні заклади, інтерв’ю з 
фахівцями), «На старт!» (спорт і фізкультура в житті 
школярів. Різні види спорту, історія їх виникнення, 
спортивні дитячо-юнацькі школи й секції, турніри та 
змагання), «Інтернет. Комп’ютер. Звук» (подорож сай-
тами, інтернет і освіта, інтернет і музика, мобільний 
зв’язок, комп’ютерні змагання, сучасна комп’ютерна 
техніка), «Формула знань» (новини й події МАН, до-
сягнення молодих українських науковців, юні винахід-
ники та їхні відкриття, конкурси й вікторини).

Друковані періодичні видання – це ще один не 
менш важливий засіб соціалізації школярів. Періо-
дична преса для дітей і юнацтва – самостійна ланка 
загальної системи засобів масової інформації. Вона 
прилучає підростаюче покоління до інтелектуального 
й духовного потенціалу суспільства, є важливим ка-
налом передачі інформації від старшого покоління до 
молодшого та водночас засобом комунікації, що дає 
дітям змогу спілкуватися одне з одним. 

Кількість періодичних видань для дітей у державі 
свідчить про рівень її цивілізованості, культури, ін-
телекту, а також про перспективи її розвитку, її май-
бутнє. Нове покоління має формуватися під впливом 
продуманої державної політики, сім’ї, громадськості 
та джерел інформації, які гарантуватимуть повноцін-
ний усебічний розвиток дитини. 
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Газетні й журнальні видання – необхідний компо-
нент системи друкованих засобів масової комунікації. 
Розумно підібрані видання розвивають у дітей логіч-
не мислення, довільну увагу, пам’ять, збільшують 
словниковий запас. За допомогою ЗМІ діти включа-
ються у систему суспільних відносин, отримують со-
ціальний досвід, моделюють свою поведінку. Існують 
п’ять видів газет і журналів для дітей: пізнавальні, 
розважальні, навчальні, художні, наукові. «Пізнай-
ко», «Барвінок», «Професор Крейд», «Колобочок», 
«Умійко», «Маленька фея та сім гномів», «Малятко», 
«Стежка», «Казковий вечір», «Велика дитяча газета», 
«Ангеляткова наука», «Яблунька» – найпопулярніші 
дитячі українські видання [6].

Журі Всеукраїнського конкурсу на краще періо-
дичне видання для дітей і юнацтва, який заснував і 
щорічно проводить Держкомтелерадіо, серед 14 но-
мінантів визначив переможця 2016 року. Кращим 
часописом для дітей визнано всеукраїнський журнал 
«Дзвіночок», який видається в Івано-Франківську.

У 1992 році Леся Пилип’юк очолила дитячий ча-
сопис і є його беззмінним редактором. Нині засновни-
ками й видавцями дитячого часопису є Івано-Фран-
ківська обласна рада і трудовий колектив редакції. До 
редакційної колегії дитячого журналу входять пись-
менники та діячі культури, а його шеф-редактором є 
політик і громадський діяч Олександр Сич.

Цього року журі конкурсу вирішило не визначати 
переможця в номінації «Краще періодичне видання 
для юнацтва». Водночас журі конкурсу ухвалило рі-
шення відзначити редактора газети «Я сам/а» за вне-
сок у розвиток дитячої періодики й активну участь у 
вихованні юного покоління.

Всеукраїнський конкурс на краще періодичне дру-
коване видання для дітей і юнацтва засновано у 2007 
році з метою сприяння розвитку дитячої періодики, 
удосконалення традицій випуску періодичних дру-
кованих видань для юних читачів, підвищення ролі 
друкованих ЗМІ у вихованні підростаючого поколін-
ня, популяризації сучасних технологій художнього 
оформлення та поліграфічного виконання періодичних 
друкованих видань для дітей і юнацтва. У 2016 році на 
конкурс надійшло 14 видань для дітей і юнацтва.

У різні роки переможцями конкурсу ставали ви-
дання: «Барвінок», «Малятко», «Казковий вечір», 
«Артклас», «12+», «Юний натураліст», «Ангелятко», 
«Колосок», «Індіго», «Котя», «Однокласник», «Мами-
не сонечко», «Диво-Деревце», «Абетка права», «При-
вет, ребята!», «Ангеляткова наука», «Золотий резерв», 
«Крилаті», «Дзеркало ліцею» [2].

Важливою особливістю ЗМІ для дітей і юнацтва 
є те, що від віку читача (слухача) залежить характер 
адресованого йому видання, якісні й кількісні харак-
теристики медіатексту: тематика, жанр, лексика тощо. 
Доцільне застосування мовних засобів формує в адре-
сатів мовленнєву компетентність, культуру мовлення. 

Обговорення проблем культури мови в сучасних 
газетно-журнальних публікаціях, у радіо- й телее-
фірах відбулося в Інституті української мови НАН 
України «Українська мова в засобах масової комуні-
кації сьогодні». У роботі круглого столу взяли участь 
співробітники Інституту української мови НАН Укра-
їни, а також викладачі вищих навчальних закладів 
Києва, Дніпропетровська, Тернополя, Івано-Франків-
ська, Переяслава-Хмельницького.

У ході обговорення відзначено, що необхідність 
докладно вивчити питання функціонування укра-

їнської мови в ЗМК зумовлена тим, що є багато не-
розв’язаних проблем, які бачать мовознавці й на які 
звертають увагу громадяни, урядові установи. Зокре-
ма, це питання якості українськомовного продукту в 
ЗМІ. Прагнення свободи слова спричинило перехід 
від свободи змісту повідомлень до свободи форми. 
Запанувала ідея вільного поводження з правописом, 
ігнорування правописного кодексу, стандартів літера-
турності. Тому стоїть завдання протидіяти руйнуван-
ню літературної мови, настанова збереження її дина-
мічної нормативності [11, с. 134]. 

С.Я. Єрмоленко відзначає, що «мова засобів масо-
вої комунікації – не лише пасивний об’єкт наукових 
розвідок – лінгвістичних і журналістських, соціоло-
гічних, а й активний суб’єкт, який забезпечує важливу 
суспільну функцію української мови – реалізацію її 
літературного стандарту, тобто нормованої, з культу-
ромовними традиціями загальноприйнятої мови спіл-
кування» [7, с. 124]. Також наголошено, що «завдяки 
поширенню, утвердженню в засобах масової кому-
нікації мовного стандарту літературна мова набуває 
статусу соціально престижного різновиду національ-
ної мови». 

ЗМІ мають культивувати загальноприйнятий ди-
намічний літературний стандарт, впливати на форму-
вання естетики усної розмовної літературної мови, 
мотивувати спілкування з дотриманням жанрово-си-
туативних норм. На жаль, «сучасна мовна практика 
рясніє відхиленнями, порушеннями, і причину цього 
бачимо не лише в проблемі мовної освіти в школі, а й 
у тому, як функціонує літературна мова в засобах ма-
сової комунікації. Це взаємопов’язані й взаємозумов-
лені процеси: помилки з мовної практики потрапля-
ють у засоби масової комунікації і знову тиражуються 
в сучасній мовній практиці, оскільки підсвідомо, ав-
томатично засвоюються слухачами, глядачами, чита-
чами».

У мові радіо- й телеефіру, як наголошують мовоз-
навці [11, с. 143], часто спотворюють уявлення про 
нормативність у фонетичній, граматичній структурі 
української літературної мови. Аналіз текстової про-
дукції наших друкованих ЗМІ, радіо- й телеефіру зму-
шує констатувати численні мовні помилки, переважна 
кількість яких зумовлена потужним інтерферентним 
впливом російської мови. Найпоширенішим наслід-
ком цього впливу є українсько-російський суржик, 
який виявляє себе на різних мовних рівнях – фонетич-
ному, лексичному, граматичному. Зокрема, вживання 
іменників у неправильному граматичному роді під 
впливом граматичного роду їх російських відповідни-
ків; утворення активних дієприкметників, відсутніх в 
українській мові; неправильне вираження порівняль-
ного ступеня прикметників через одночасне викори-
стання синтетичного та аналітичного способів його 
утворення; повсякчасне вираження аналітичної фор-
ми найвищого ступеня прикметника за допомогою за-
собу його утворення в російській мові – слова самый; 
неадекватне калькування стійких російських сполук 
тощо. Окрім інтерференції, чужомовний вплив на 
мову ЗМК, як і на мову загалом, виявляється в над-
звичайному поширенні адаптованих англіцизмів для 
переважного позначення нових реалій, які наповнили 
наше життя внаслідок глобалізації і здобули в україн-
ській мові статус інтернаціоналізмів.

Основні типи відхилень у мові сучасних україн-
ських ЗМІ мають бути враховані в навчальних про-
грамах з української мови для вироблення адекватних 
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стратегій боротьби за чистоту мови. Для цього необ-
хідно розширити сегмент українськомовних засобів 
масової інформації: українськомовних газет, журналів 
для молоді, дітей і юнацтва; розвивати освітньо-куль-
турні, розвивально-ігрові, музичні та спортивні укра-
їнськомовні телепередачі для дітей і молоді; розвива-
ти інфраструктуру українськомовної освіти за участі 
ЗМК тощо. Зниження культури мови ЗМІ частково 
можна пояснити комерціалізацією галузі.

Отже, ЗМІ активно впливають на розширення 
тематично-інформаційного простору української лі-
тературної мови й на мовну свідомість телегляда-

чів, радіослухачів, читачів журналів і газет, тобто на 
сприймання, розуміння почутого, прочитаного. ЗМІ 
як важливий компонент сучасної національної куль-
тури й потужний механізм впливу на соціум повинні 
культивувати, поширювати норму та естетику мово-
вираження й на рівні слова, і на рівні висловлення. 
ЗМІ повинні дбати не про розхитування, а про уста-
лення літературної норми. Мова ЗМІ має бути взір-
цевою щодо грамотного використання мовного етику, 
правильного слововживання, багатства словника, екс-
пресивного словотвору. Перспективу подальших до-
сліджень убачаємо в аналізі мови регіональних ЗМІ.
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АНТОНІМІЯ МЕДІЙНИХ ПЕРИФРАЗІВ

У статті розглянуто особливості системних відношень антонімії в системі перифрастичних одиниць. На матеріалі 
текстів сучасних українських медіа проаналізовано критерії протиставлення, особливості творення й функції перифрас-
тичних антонімів.
Ключові слова: перифраз, антонім, мова мас-медіа, медіатекст.

Булах М. Б. Антонимия медийных перифраз. – Статья.
В статье рассмотрены особенности системных отношений антонимии в системе перифрастических единиц. На ма-
териале текстов современных украинских масс-медиа проанализированы критерии противопоставления, особенности 
создания и функции перифрастических антонимов.
Ключевые слова: перифраз, антоним, язык масс-медиа, медиатекст.

Bulakh M. B. Antonymy of media periphrases. – Article.
The given article deals with the features of the system of antonymic relations in the system of periphrastic units. On the material of 
the texts of modern Ukrainian mass media, the criteria of opposition, the features of creation and function of periphrastic antonyms 
are analyzed.
Key words: periphrasis, antonym, language of the media, media text.

Лексико-семантична кореляція антонімії в мові 
безпосередньо пов’язана з кореляцією синонімії. За 
загальним визначенням, сутність антонімії полягає в 
протилежності значень мовних одиниць. Антонімія, як 
і синонімія, – універсальне явище мови, притаманне 
мовній системі, яка будується на основі об’єднуваль-
них і відмінних ознак. Антоніми протиставляються 
тому, що у своєму значенні має спільний маркер для 
протиставлення. Дослідження системних зв’язків у 
системі мови призвело до утворення понять «синоні-
мо-антонімічна парадигма», «антонімія синонімічних 
рядів» або «синонімія антонімічних протиставлень». 
Підтверджуючи тезу, що антонімія безпосередньо 
пов’язана із синонімією, зазначимо, що крайні члени 
одного синонімічного ряду мовних одиниць є антоні-
мами. 

Антонімія – універсальна характеристика мовної ко-
мунікації. Автори стилістичного словника зазначають: 
«Психологічна основа антонімії – асоціація за контра-
стом, логічною основою є протилежність понять» [4]. 
А отже, екстралінгвальна мотивація антонімії полягає 
в тому, що загальні розбіжності реалій об’єктивного 
світу відбиваються в мові як протилежності мовних 
одиниць. З такої постановки питання логічною є теза: 
антонімія є універсальною категорією не тільки укра-
їнської мови, вона притаманна й іншим мовам, адже 
поняття протиставлення зумовлено онтологічно й вер-
бально виражено в миследіяльності багатьох народів: 
день – ніч, земля – вода, життя – смерть, адже світ по-
лярний: плюс – мінус, північ – південь, добро – зло.

Сутність явища антонімії полягає у вираженні від-
ношень зіставлення і протиставлення мовних одиниць. 
Антонімія, отже, є основою багатьох стилістичних за-
собів. Наголосимо при цьому на тому, що критерієм 
відносин антонімічності є семантична однорідність 
структури одиниць, за якої один із членів опозиційної 
пари буде спільний, інші – диференційні, які виража-
ють протилежність значень. Відповідно, пари одиниць, 
компоненти значень яких не є контрастно протистав-
ними, мають невиражений ступінь антонімічності.

Зауважимо, що відношення контрасту, зіставлення 
і протиставлення характерні для всіх рівнів мови. Від-
носини антонімії – це тип семантичних відносин мов-
них одиниць із протилежним значенням, а її одиниці 
мають спільну структуру протилежних значень і знач-

ну подібність у структурній і семантичній класифікації 
антонімів. Логічну основу антонімії становлять, отже, 
протилежні видові поняття, які презентують граничні 
вияви властивостей, визначених родовим поняттям.

Традиційно поняття антонімії пов’язують із лек-
сикою, але, з огляду на заявлену нами аспектологію, 
розглядаємо це явище ширше – з погляду функціо-
нальної стилістики. При цьому зазначимо, що, хоча  
є багато досліджень антонімії на рівні лексики, природа 
антонімії на інших мовних рівнях залишається малодо-
слідженою. Наприклад, укладачі Словника фразеоло-
гічних антонімів (за ред. В.С. Калашник, Ж.В. Колоїз) 
пояснюють малодослідженість антонімії зокрема, у 
фразеології тим, що «немає чітких критеріїв виявлення 
антонімічності фразеологізмів», а також не проаналізо-
вано «експресивне забарвлення та образність значен-
ня» фразеологічних зворотів [3, с. 4].

Зважаючи на функціонально-семантичну пов’я-
заність перифрастичних зворотів із фразеологічними 
зворотами, вважаємо доцільним розглянути підходи до 
аналізу парадигматичних відношень у фразеології. Як 
указує О.О. Тараненко в статті «Антоніми» в словни-
ку «Українська мова. Енциклопедія», «антонімічність 
фразеологічних одиниць виявляється насамперед у 
протилежності значень тих слів, що входять до їхньо-
го складу, або у вираженні протилежності через запе-
речення. Якщо ж фразеологічні одиниці хоч і мають у 
принципі протилежні значення, але не так вільно асо-
ціюються між собою, вони не так легко вступають в 
антонімічні взаємовідношення» [5, с. 29].

Як й у системі фразеології, системні зв’язки в пе-
рифрастиці, зокрема коли йдеться про явище антоні-
мії перифразів, є малодослідженими. На нашу думку, 
через те, що немає чітких критеріїв виявлення анто-
німічності перифразів, а більшість перифрастичних 
зворотів – контекстуальні, тож складно виявити серед 
них контрастні протиставно-зіставні відношення. На 
цю проблему вказували дослідники, а саме Т.І. Битєва, 
аналізуючи парадигматичні відношення перифразів. 
Мовознавець зазначала, що відносини синонімії та ан-
тонімії недостатньо розвинуті в перифрастиці через те, 
що специфіка перифрастичного значення полягає пе-
редусім у корелятивності й комунікативно зумовленій 
актуалізованості, а отже, антонімія перифрастичних 
значень має власну специфіку. 
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Розглядаючи відношення антонімії в перифрастиці 
за актуалізованою в сучасній лінгвістиці моделлю, яка 
дістала наукову апробацію у фразеології, візьмемо до 
уваги семемну класифікацію фразеологічних антоні-
мів, запропоновану М.М. Копиленко та З.Д. Поповою 
[2]. Зазначена класифікація виокремлює:

– антоніми, протиставлені на денотативному й ко-
нотативному рівнях;

– антоніми, протиставлені тільки на конотативному 
рівні, при цьому конотативні семи логічно мотивовані 
денотативними семами;

– антоніми, протиставлені на конотативному рівні, 
їх конотативні семи немотивовані.

Визначений підхід є оптимальним для нашого до-
слідження, що має на меті розкрити комунікативний 
потенціал медійного перифраза та висвітлити спе-
цифіку парадигматичних відношень у перифрастиці. 
Перифразами-антонімами в такій постановці питання 
можна вважати перифрастичні звороти, які номіну-
ють протилежні поняття (антонімія слів-денотатів). На 
нашу думку, головним критерієм антонімічності в цьо-
му випадку є опозиція семантики, коли контрастні пе-
рифрастичні звороти називають явища одного порядку. 
Ще одним із критеріїв антонімічності можна вважати 
формальну схожість перифрастичних зворотів, тобто 
схожість форми вираження й майже спільномірне з 
нею вираження внутрішньої форми, несхожі елемен-
ти в цьому випадку мають бути логічними або кон-
текстуальними антонімами. Перифрастичні звороти є 
вільними, тобто семантично членуються, що дає змогу 
виокремити компоненти і протиставити їх за смислом. 
Формально протилежні показники виконують роль 
маркерів внутрішнього протиставлення цілісного зна-
чення перифразу.

Специфікою антонімічних відношень у периф-
растиці є те, що вони можуть ґрунтуватися й на основі 
формального протиставлення опорних компонентів пе-
рифразів (лексики) (усталені звороти: сильна половина 
людства – красива (краща) половина людства; сильна 
стать – слабка стать; офіційна влада – четверта вла-
да). У наведеному ілюстративному матеріалі спостері-
гаємо тотожність опорного компонента і протилежних 
за значенням диференційних компонентів. Звернімо 
увагу, як і в антонімії загалом, у перифразах може відбу-
ватися процес «поєднання компонентів, опозиція яких 
зовсім не пов’язується з лексичною антонімією, а дик-
тується загальною контрастною семантикою» [1] (зелені 
гроші (долари) – дерев’яні гроші (рублі); старший брат 
– молодший брат); опозиція наші – не наші (захисники 
країни – тітушки, кремлівські найманці тощо. Напере-
додні окупації спостерігаємо нечисленні, але яскраві 
акції руху Євромайдан-Крим, у яких Меджліс кримсько-
татарського народу не брав участі (навіть коли людей 
жорстоко били тітушки, на допомогу приходили тіль-
ки ультрас «Таврії»). Та багато хто в Україні переко-
нані: у Криму живуть «кримнаші», і якщо внаслідок 
санкцій їм погано – так їм і треба (ДТ. – 11.03.2017). 
Адже промосковські бойовики, сепаратисти, крем-
лівські найманці – це не повстанці, не ополченці про-
ти загарбників України, а люті вороги незалежності, 
Української соборності. Українські ЗМІ покликані на-
зивати українських героїв – героями, подвиг захисників 
України – подвигом, сепаратистську зраду – зрадою, 
російську брехню – брехнею, московський злочин – зло-
чином, російську агресію – агресією (ДТ. – 17.12.2016); 
помаранчеві – біло-сині/«біло-сердешні»). Опозиція се-
мантики наведених конструкцій виявляється через ці-

лісне зіставлення їх значень, виявлене в функціонально 
стійкому типі мовної комунікації – мас-медіа.

Окрім протиставності перифрастичних зворотів за 
диференційним членом, виділяємо перифрази-антоніми, 
протилежність значень яких формально не мотивована 
й у складі яких немає диференційного члена-антоніма. 
Ілюстрацією до цього можуть слугувати формально 
однокомпонентні перифрази, утворені з одного слова, 
як, наприклад, перифрази-евфемізми всевишній/лука-
вий. Відношення протиставлення містяться в цьому 
випадку в денотативному значенні одиниць (Всевиш-
ній наставляє тих, кого рятує: слід побудувати ковчег 
і взяти туди для розплоду по парі потрібних тварин 
(ДТ. – 10.12.2016). Пам’ятаючи, що лукавий ховаєть-
ся в деталях, проаналізуємо те, що відбулося протягом 
минулого століття (ДТ. – 21.02.2014)). Аналогічно до 
прийнятої в сучасній лінгвістиці класифікації антонімів 
у лексиці, серед антонімів-перифразів у такому випадку 
можна виділити абсолютні антоніми та контекстуальні 
антоніми, які протиставляються/зіставляються й, від-
повідно, класифікуються тільки в межах конкретного 
тексту/ситуації. Наведена опозиція всевишній/лукавий  
і є прикладом абсолютних антонімів.

Медійний текст виявляє, на нашу думку, навіть 
енантіосемію перифрастичних зворотів у межах одно-
го тексту. Зокрема, енантіосемію можна спостерігати в 
матеріалі, присвяченому абсенту як напою, що був по-
пулярний серед митців. Пояснюючи двозначний вплив 
цього напою на людину, автор ілюструє твердження за 
допомогою перифразів, які акцентують на позитивних 
і негативних аспекти його вживання: зелена муза мит-
ців; зелена фея; на противагу – зелений диявол та 
зелена відьма (За останні 150 років абсент надихав ба-
гатьох художників, поетів та письменників, а долю де-
котрих він навіть зруйнував. Кореспондент BBC Culture 
Джейн Чіабатарі дізнавалася про надзвичайну владу 
зеленого диявола. Зелена фея стала улюбленим напо-
єм багатьох художників і письменників. Всі вони писа-
ли про захоплюючу привабливість Зеленої відьми та 
вплив напою на творчий процес) (http://www.bbc.com/
ukrainian/vert_cul/2015/07/150731_vert_cul_absinthe_vp).

Зауважимо, що означення «зелений» у цьому випад-
ку виступає не як диференційний, а як опорний ком-
понент, адже є носієм денотативного значення, змалю-
вання кольору продукту. Натомість формально головні 
компоненти словосполучень (фея, диявол, відьма) роз-
різняють конотативні значення перифразованого слова.

У цих випадках перифрази є оцінними (що відбиває 
іманентні характеристики медіа), а причина появи енан-
тіосемії виявлена в різних оцінках (позитивній і негатив-
ній) до слова-номінанта. Відповідно оцінне забарвлення 
в наведених перифрастичних зворотах виокремлює по-
зитивні та негативні якості аналізованого явища. 

Наведений ілюстративний матеріал дає змогу зак-
центувати увагу на тому, що значення перифрастично-
го звороту розкривається не тільки в умовах «вузького» 
контексту, тобто в реченні, а й у широкому – у тексті. 
Таку властивість перифрастичних зворотів, на яку вка-
зувала ще Т.І. Битєва, дослідникові необхідно враховува-
ти під час аналізу семантики перифрастичних одиниць. 
Саме в розширеному контексті виявляються не тільки 
особливості семантики перифразів, а й, як засвідчує 
наш матеріал, парадигматичні відношення: синонімічні, 
антонімічні.

Розглянуті нами ілюстрації до явища перифрастич-
ної антонімії дають змогу зробити висновок про особли-
ві функції перифразів-антонімів у мовній комунікації, 
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зокрема в медійних текстах. Наголосимо на тому, що од-
нією з них є функція конструктивної організації тексту, 
особливо послідовно і яскраво це виявлено в текстах із 
перифразами, які репрезентують опозицію наші – не 
наші (захисники країни, національні герої – тітушки, 
кремлівські найманці) тощо. Такий тип перифразів є ре-
гулярним у текстах, побудованих за принципом проти-
ставлення й зіставлення понять. 

Активне використання перифразів-антонімів у 
мові медіа дає нам можливість визначити як диску-
сійне твердження дослідниці Т.І. Битєвої про те, що 
«відношення антонімії взагалі не характерне для пе-
рифрастичних зворотів», яке лінгвіст пояснювала «не-
релевантністю відносин опозиції в перифрастичній 
підсистемі» [1]. На нашу думку, відношення антонімії 
в перифрастиці є аналогічним до відношень антонімії 
у фразеології загалом, тобто воно може утворюватися 
і як наслідок протиставлення слів-денотатів, що пе-
рифразуються. Водночас у межах конкретного тексту 

можуть утворюватися контекстуальні протиставлення 
й зіставлення перифрастичних зворотів, що відбиває 
реальні процеси розвитку мови.

Отже, особливістю системних відношень перифрас-
тичних зворотів у медіа є перспектива подальшого роз-
витку синонімії й антонімії. Перифразами-антонімами 
в такому випадку постають перифрази, які подібні за 
структурою та протилежні за значенням у функціональ-
но стійких контекстах медіа. Критерієм антонімічності 
в медійних перифразах є, за нашими спостереженнями, 
наявність у протиставлених перифрастичних зворотах 
однорідної структури й диференційного компонента, 
а також наявність заперечення у смисловій структурі, 
що забезпечує протилежність значень перифрастичних 
зворотів. Особливістю дослідження парадигматичних 
відношень у медійній перифрастиці, зокрема, є те, що 
під час їх аналізу необхідно брати до уваги відношення 
не тільки самих перифрастичних одиниць, а й слів-дено-
татів, що виявляють комунікативний потенціал у медіа.
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Основним напрямом сучасного розвитку професій-
ної освіти є підготовка кваліфікованого, конкурентоз-
датного фахівця, що вільно володіє своєю професією, 
орієнтується в суміжних галузях, мобільного, профе-
сійно-компетентного. Комунікативна компетентність є 
системотворчим компонентом професійної компетент-
ності, який є одночасно і ключовим, тобто необхідним 
для будь-якої професійної діяльності. Комунікативна 
компетенція виділяється як ключова й у норматив-
но-правових освітніх актах, в матеріалах Болонської 
угоди, Державних стандартах України, розглядається 
як базова, необхідна фахівцеві для вирішення різних 
професійних завдань. Існує велика кількість видів ді-
яльності, в яких уміння спілкуватися, висока комуні-
кативна компетентність є такою ж невід’ємною части-
ною професії, як і спеціальні навички й уміння. 

Юристи, політологи, економісти, екологи, техно-
логи, експерти, менеджери, викладачі та багато інших 
фахівців велику частину свого робочого часу витрача-
ють на спілкування з колегами, клієнтами, електоратом, 
населенням. Оволодіння ефективними стратегіями діло-
вої, партнерської поведінки, роботи в команді для них 
є необхідністю. Актуальність проблеми формування 
комунікативної компетентності в майбутнього фахівця 
підтверджується й тим, що оволодіння партнерським 
спілкуванням, яке передбачає врахування інтересів 
партнера, визнання його як особистості, повагу до його 
життєвого досвіду, установок, потреб і мотивів, забезпе-
чує ефективність професійної діяльності. Партнерська 
позиція кожного з учасників спілкування, вибір най-
більш ефективних способів і методів проведення діло-
вих бесід і дискусій дає змогу домагатися максимально 
взаємоприйнятних результатів і переговорів. У зв’язку з 
цим найважливішим завданням є становлення, розвиток 
і вдосконалення вторинної мовної особи студентів, що 
мають високий рівень професійної компетентності.

У Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної 
освіти визначено основні напрями професійної підго-
товки фахівців, що передбачають досягнення студен-
тами немовного факультету достатнього рівня іншо-

мовної комунікативної компетентності (далі – ІКК) у 
професійній сфері спілкування [2, с. 273].

Проблему формування ІКК в студентів немовних 
спеціальностей висвітлено в працях A. Астадур’ян,  
Л. Борозенець, Н. Гавриленко, О. Григоренко, М. Євдо- 
кімова, B. Зикова, Е. Комарова, Н. Кучеренко,  
Т. Лучкіна, Ю. Маслова, О. Метьолкіної, О. Фадєйкіна-
таін; методику формування ІКК досліджували вітчиз-
няні та зарубіжні вчені-методисти, а саме: І. Баценко  
І. Берман, В. Борщовецька, В. Гнаткевич, О. Ізмайлова,  
Н. Катрич, Е. Мірошниченко, Ю. Пассов, Ю. Солодов-
нікова, О. Тарнопольський, В. Теніщева, О. Чиханцо-
ва, С. Шатілов, Р. Елліс (R. Ellis), І. Нейшн (I. Nation), 
Н. Шмітт (N. Schmitt), В. Віддовсон (W. Widdowson) 
та ін. Учені зазначають, що ІКК є невід’ємним склад-
ником підготовки студентів немовних спеціальностей, 
оскільки сприяє продуктивній взаємодії з навколишнім 
світом, тобто успішному професійному становлен-
ню майбутнього фахівця. Тому перед вищою школою 
виникла потреба пошуку й упровадження в практику 
актуальних методів навчання ІМ, які сприятимуть фор-
муванню ІКК в студентів немовних спеціальностей.

Мета статті – розкрити особливості формування 
ІКК студентів немовних спеціальностей за допомогою 
актуальних методів навчання в умовах використання 
інформаційних технологій.

В умовах розвитку нових інформаційних техно-
логій проблема розвитку іншомовної професійної ко-
мунікативної компетентності студентів як майбутніх 
представників інформаційного суспільства набуває 
особливого значення. Актуальність компетентнісно-
го підходу в проектуванні дієвих результатів мовної 
освіти в немовному виші визначається як необхід-
ність подолання дегуманізації технічної освіти шля-
хом конвергенції соціально-гуманітарної й технічної 
підготовки студентів. Використання інформаційних 
технологій у навчанні дає студентам змогу мати до-
ступ до широкого спектру сучасної інформації з ме-
тою розвитку професійних компетенцій. Застосування 
комп’ютерних засобів, інформаційних джерел мережі 
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Інтернет сприяє розвитку високого рівня інформацій-
ної компетентності, формуванню професійного мис-
лення іноземною мовою, підвищенню мотивації до 
вивчення навчальних предметів. 

Водночас результатом практики викладання дисци-
пліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 
у немовних ВНЗ є той факт, що в умовах ефективного 
застосування нових інформаційних технологій відсут-
ні варіативні програми навчання студентів за напрямом 
профільних спеціальностей факультетів; не визначені 
структура, зміст і умови розвитку іншомовної профе-
сійної комунікативної компетентності; не розглянуто 
комплекс комунікативних професійно орієнтованих за-
вдань з урахуванням специфіки конкретного освітньо-
го рівня в безперервній багаторівневій структурі курсу.

Наслідком перерахованих проблем є ситуація, коли 
випускники немовних ВНЗ, що мають досить високий 
рівень сформованості ІКК, зазнають ускладнення в 
процесі професійного спілкування з фахівцями інших 
країн унаслідок недостатньо високого рівня розвитку 
інформаційної компетентності, несформованості мови 
для професійних цілей, полікультурного світогляду, ін-
формаційної культури. 

Студентові – майбутньому фахівцеві немовного 
ВНЗ – особливо важливе усвідомлення необхідності 
розвитку й удосконалення професійних компетенцій 
також і в процесі вивчення іноземної мови, потреби за-
стосування технічних методів і засобів у професійній 
діяльності, формування мотивів досягнення професій-
ної майстерності та самовдосконалення. 

Поняття «компетентність» визначається як інте-
лектуальна й особова зумовлена здатність людини до 
практичної діяльності, а «компетенція» – як змістовий 
компонент цієї здатності у вигляді знань, умінь, нави-
чок. І.А. Зимня зазначає, що поняття компетентності 
включає не лише когнітивний та операціонально-тех-
нологічний складники, а й мотиваційний, етичний, 
соціальний і поведінковий. «Воно включає результати 
навчання (знання та вміння), систему ціннісних орієн-
тацій, звички тощо… Компетентність завжди є акту-
альним виявом компетенції» [3, с. 17].

Поняття «іншомовна професійна комунікативна 
компетентність» розглядається нами як здатність май-
бутнього випускника немовного ВНЗ діяти в режимі 
вторинної мовної особи в професійно спрямованій си-
туації спілкування з фахівцями інших країн, готовність 
до здійснення міжкультурної професійної взаємодії в 
полікультурному просторі в умовах міжнародної мо-
більності й інтеграції.

Розвиток іншомовної професійної комунікативної 
компетентності в умовах застосування нових інформа-
ційних технологій дасть змогу майбутньому фахівцеві 
немовного ВНЗ:

– здійснювати міжкультурне професійно орієнто-
ване спілкування як вторинної мовної особи, що має 
високий рівень сформованості інформаційної компе-
тентності;

– взаємодіяти з носіями іншої культури з урахуван-
ням сучасного погляду, наукового світогляду, профе-
сійних особливостей, національних цінностей, норм та 
уявлень;

– створювати позитивний для комунікантів настрій 
у професійно орієнтованому спілкуванні іноземною 
мовою;

– вибирати комунікативно-доцільні способи вер-
бальної та невербальної поведінки на основі знань про 
науку й культуру інших народів;

– зберігати національну самоідентифікацію в умо-
вах міжнародної інтеграції та мобільності.

Структурно-змістова модель іншомовної профе-
сійної комунікативної компетентності складається із 
сукупності таких ключових (базових) компетенцій: 
лінгвістичної, дискурсивної, стратегічної; соціокуль-
турної, прагматичної (соціальної), лінгвопрофесійної, 
соціально-інформаційної, соціально-політичної, пер-
сональної (особистісної, індивідуальної). Умовами, що 
сприяють розвитку іншомовної професійної комуніка-
тивної компетентності студентів в умовах застосуван-
ня нових інформаційних технологій навчання, є:

– наявність аудіо, відео, комп’ютерних, інтерактив-
них засобів навчання;

– організація процесу навчання із застосуванням 
нових інформаційних технологій, у тому числі ресур-
сів мережі Інтернет;

– необхідний рівень сформованості інформаційної 
компетентності викладачів;

– створення робочих програм і календарних планів 
у структурі навчально-методичного комплексу (НМК) 
дисципліни «Іноземна мова для професійних цілей»;

– підбір різних форм, методів і прийомів навчання в 
умовах застосування електронних засобів, які врахову-
ють специфіку конкретного освітнього рівня;

– наявність модульних електронних підручників, 
банків завдань з урахуванням специфіки конкретного 
освітнього рівня в безперервній багаторівневій струк-
турі курсу дисципліни;

– реалізація самостійної проектної діяльності сту-
дентів;

– особистісне орієнтоване навчання, що актуалі-
зує розвиток професійно значущих мотиваційних, 
вольових, емоційних і когнітивних якостей мовної 
особистості: толерантність, емпатію, повагу до наці-
ональної культури і традицій як умова забезпечення 
успішного міжнародного спілкування, формування 
нових понять і способів дій;

– компетентнісний підхід, що підсилює мотивацію, 
підвищує рівень сформованості компетенцій із дис-
ципліни «Іноземна мова для професійних цілей» та 
успішність міжкультурної комунікації;

– урахування міжнародних і вітчизняних стандартів 
якості професійно орієнтованої освіти в умовах єдино-
го освітнього простору;

– єдність особистісно-орієнтованого, комунікатив-
но-спрямованого та професійно-діяльнісного підходів 
у системі мовної професійно орієнтованої підготовки 
студентів немовного вишу;

– критерії й параметри оцінювання рівня сформо-
ваності іншомовної професійної комунікативної ком-
петентності студентів немовного вишу в сукупності 
складових її компонентів на основі кредитно-модуль-
ної технології навчання із застосуванням системи залі-
кових одиниць;

– контроль, самоконтроль, оцінювання та самооці-
нювання результатів діяльності студентів;

– діагностика й моніторинг рівня сформованості 
компетенцій і динаміки розвитку професійних інтере-
сів і домагань студентів в умовах застосування нових 
інформаційних технологій на різних освітніх рівнях;

– урахування міждисциплінарної інтеграції гумані-
тарних дисциплін;

– визначення автономних, особистісно-орієнтова-
них траєкторій навчання та розвитку студентів з ура-
хуванням специфіки вивчення дисципліни на різних 
освітніх рівнях;
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– поетапне формування й розвиток іншомовної 
професійної комунікативної компетентності в сукуп-
ності складових її компонентів на основі базового 
рівня сформованості лінгвістичних і соціокультурних 
компетенцій студентів на I та II курсах;

– індивідуалізація й диференціація навчання.
Застосування інформаційних технологій й навчанні 

має відповідати таким принципам: відповідності мети 
використання інформаційних технологій навчальним 
цілям, комплексності й системності, комунікативності 
та ситуативності, проблемності й пізнавальної спря-
мованості, адекватності, застосуванню комп’ютерних 
засобів як інструмента пізнання, підвищення ступе-
ня складності, інтеграційної цілісності всіх форм на-
вчальної діяльності (аудиторної, позааудиторної).

Як показники, що визначають ефективність комп-
лексу створених педагогічних умов щодо оптимізації 
процесу розвитку іншомовної професійної комуніка-
тивної компетентності студентів немовного вишу в 
умовах використання нових електронних засобів нав-
чання, аналізувалися результати, отримані на основі 
застосування таких діагностичних методик: рівня мо-
тивації студентів щодо майбутньої професійної діяль-
ності, в тому числі вивчення професійно спрямованого 
курсу іноземної мови, визначення смислів, інтересів 
і переваг студентів, роботи з інформаційними джере-
лами – рівня інформаційної компетентності, рівня за-
доволеності методикою викладання дисципліни «Іно-
земна мова для спеціальних цілей», динаміки розвитку 
загальної культури особистості, самооцінки студента.

На кафедрі іноземних мов № 1 Національного уні-
верситету «Одеська юридична академія» (далі – НУ 
«ОЮА») розвиток іншомовної професійної комуніка-
тивної компетентності студентів як основної мети нав-
чання іноземної мови здійснюється з використанням 
аудіо-, відео-, комп’ютерних засобів, у тому числі в 
умовах ефективного застосування інтерактивних до-
щок «Smart Board».

З метою ефективного розвитку іншомовної про-
фесійної комунікативної компетентності студентів в 
умовах застосування електронних засобів навчання 
кафедрою іноземних мов № 1 НУ «ОЮА» розробле-
ні, апробовані та впроваджені в навчальний процес 
електронні посібники, навчально-методичні розробки 
й комплекси лексико-граматичних завдань для базо-
вого соціокультурного рівня навчання дисципліни на 
І та ІІ курсах і для вивчення навчального курсу «Іно-
земна мова за професійним спрямуванням» на ІІІ, ІV 
курсах ВНЗ. Створені електронні навчальні блоки да-
ють можливість викладачеві застосувати різні форми 
аудиторної й позааудиторної роботи зі студентами, ор-
ганізувати проведення творчих обговорень «круглого 
столу», диспутів, рольових ігор, використовувати різні 
інформаційні джерела в процесі підготовки рефератів, 
презентацій і доповідей у напрямі профільної спеці-
альності студентів.

Проведена робота щодо навчання студентів дала 
змогу визначити, що підвищенню рівня мотивації сту-
дентів III–V курсів під час використання електронних 
засобів навчання сприяють завдання, які активізують 
обговорення професійно орієнтованих проблем, що 
допомагають виразити свою думку з опорою на фо-
нові знання й характеризують загальну компетенцію 
студента (емпіричні та академічні знання), екзистен-
ціальну компетенцію (особистісні характеристики й 
погляди), професійну (спеціальну) та рівень сформо-
ваності лінгвістичної й комунікативної компетенцій 

у структурі професійної компетентності майбутнього 
випускника немовного ВНЗ.

Дані моніторингу результатів навчання іноземним 
мовам в умовах використання нових інформаційних 
технологій, отримані на всіх підрівнях освітнього рів-
ня бакалавріату, підтвердили, що досягнення високого 
рівня сформованості іншомовної професійної комуні-
кативної компетентності студентів III–IV курсів перед-
бачає наявність необхідного рівня сформованості важ-
ливих її складників – лінгвістичної, комунікативної та 
соціокультурної компетенцій студентів базового курсу, 
тобто спадкоємність у навчанні мови в безперервній 
багаторівневій структурі курсу дисципліни з урахуван-
ням специфіки конкретного освітнього рівня.

Отже, в нашому досвіді навчання іноземних мов 
знаходимо різні шляхи нарощування інформаційно-
го обміну між студентами: лексика з нестандартних 
текстів, упровадження вокабуляра, в якому відчува-
ється функціональна необхідність. Говоріння як вид 
діяльності включено в усі види контролю: розмова 
на тему, співбесіда за переглянутими (прослуханими) 
матеріалами, питання-відповіді з прочитаного тощо. 
Під час навчання письма як одного з видів професій-
но іншомовного спілкування студенти нелінгвістич-
них спеціальностей знайомляться з веденням ділової 
кореспонденції англійською мовою: резюме (CV), 
супровідний лист (covering letter), електронний лист 
(e-mail), лист-скарга (complaint), прохання (request), 
повідомлення (confirmation), заява (application); ство-
рюють повідомлення творчого характеру. Говоріння 
як вид діяльності включено в усі види робіт і контр-
олю: бесіду за спеціалізованою темою, співбесіду за 
переглянутими (прослуханими) матеріалами, питан-
ня-відповіді з прочитаного тощо, при цьому пропону-
ємо опитування замінити інформативним розпитуван-
ням, тобто вмінням ставити питання в ситуації дійсної 
нестачі інформації. Широке поле діяльності в навчан-
ні професійного іншомовного спілкування надається 
самостійній роботі студентів, націленій на розвиток 
умінь пошуку інформації англійською мовою, роботу 
з Інтернет ресурсами з теми, що дає студентам можли-
вість самим отримувати знання, користуючись розви-
неними інформаційними ресурсами, такими як тексто-
ві сторінки, веб-сторінки, відео-файли та аудіо-файли, 
а також створення власного портфоліо. Отже, Інтернет 
дає студентам доступ до інформації, включаючи аудію-
вання, читання й письмо. Студенти можуть працювати 
в комунікативному середовищі в реальному часі або 
вибирати засоби, які дадуть їм змогу створити та пере-
вірити повідомлення; зайти на форум і поспілкуватися 
з одним або декількома співбесідниками. Електронна 
пошта дає студентам можливість підтримувати зв’язки 
з носіями мови, спонукає їх до діалогу з ними [6, с. 27].

Ще одним важливим аспектом у розвитку комуні-
кативної компетентності фахівця є проблема розробки 
критеріїв оцінювання/самооцінювання кожного виду 
діяльності. Так, наприклад, під час оцінювання листа 
студенти самі виставляють собі оцінку за такими кри-
теріями: зміст, організація, обсяг, лексика, граматика, 
орфографія, пунктуація, що виключає елемент суб’єк-
тивізму під час виставлення підсумкової оцінки; інди-
відуалізує та диференціює навчальний процес, полег-
шує роль викладача.

Роль викладача також змінюється в навчанні профе-
сійного іншомовного спілкування, він стає помічником 
в оволодінні компетенціями, в завдання якого входить 
створити сприятливі умови навчання, пропонуючи пов-
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не меню своїм студентам, які, у свою чергу, самі обира-
ють рівень глибини освоєння, залежно від поставлених 
завдань. Заняття більше не зводяться до надання сту-
дентам інформації, замість цього робиться акцент на 
аналізі інформації, засвоєної студентами самостійно. 
Оптимізм і гумор є чинниками, що стимулюють мимо-
вільне запам’ятовування, розвиваючи пам’ять, сприяю-
чи навчанню без насильства. Ми пропонуємо на занят-
тях з іноземної мови декілька вправ, які допомагають 
навчитися створювати та зберігати позитивний настрій 
у будь-яких ситуаціях, навчитися створювати гарний 
настрій за своїм бажанням, тим самим сприяючи емо-
ційно-позитивному настрою як одному з чинників 
організації професійного іншомовного спілкування. 
Отже, можна стверджувати, що розвиток іншомовної 
професійної комунікативної компетентності студентів 
немовного ВНЗ здійснюється в такій послідовності: 
від формування лінгвістичної, комунікативної й соці-
окультурної компетенцій до розвитку іншомовної про-
фесійної комунікативної компетентності, далі до етапу 
становлення та затвердження професіоналізму вторин-
ної мовної особистості майбутніх випускників.

На підставі аналізу теоретичного матеріалу, практи-
ки ВНЗ і результатів практичної роботи встановлено, 

що процес розвитку іншомовної професійної комуніка-
тивної компетентності студентів немовного ВНЗ скла-
дається з декількох етапів, які послідовно змінюють 
один одного. 

У процесі навчання також виявлено показники ди-
наміки розвитку значимих комунікативних якостей 
особистості студентів у структурі іншомовної профе-
сійної комунікативної компетентності, що визначають 
готовність майбутнього випускника немовного ВНЗ до 
професійно орієнтованого спілкування: лінгвістична 
(мовна) підготовленість, професійно орієнтована ко-
мунікація, культура професійно орієнтованого спіл-
кування. У ході аналізу навчання зроблено висновок, 
що розроблені навчально-мовні ситуації професійно 
орієнтованої проблематики дають студентам змогу від-
чути впевненість в успіху в процесі здійснення іншо-
мовної професійної комунікації як основи подальшого 
іншомовного професійного спілкування з фахівцями 
інших країн. Матеріал, засвоєний у процесі обгово-
рення різних мовних ситуацій, може бути перенесений 
у середовище реальної комунікації з представниками 
англомовних країн, використаний у процесі читання 
наукової літератури й роботи з іншими джерелами ін-
формації.
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Данильченко І. В.

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ 
СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ: НОВІ ПІДХОДИ

Стаття присвячена дослідженню структури англійського речення із залученням лінгвокогнітивних методик співвідне-
сення фігури й фону, застосуванням дослідницького апарату образ-схем і силової динаміки, які враховують закономірнос-
ті сприйняття дійсності мовцями. 
Ключові слова: синтаксична конструкція, синтаксичні відношення, фігура й фон, образ-схема, силова динаміка.

Данильченко И. В. Лингвокогнитивные методики анализа синтаксических конструкций: новые подходы. – Статья.
Статья посвящена исследованию структуры английского предложения с привлечением лингвокогнитивных методик со-
отнесения фигуры и фона, применением исследовательского аппарата образ-схем и силовой динамики, указывающих на 
закономерности восприятия действительности говорящими.
Ключевые слова: синтаксическая конструкция, синтаксические отношения, фигура и фон, образ-схема, силовая  
динамика.

Danylchenko I. V. Cognitive linguistic methods in analyzing syntactic structures: new approaches. – Article. 
The article explores the structure of English sentence applying cognitive techniques of figure-ground alignment, image-schemas 
and the theory of force dynamics that take into account the mechanisms of conceptualization and categorization of reality by a 
speaker.
Key words: syntactic structure, syntactic relationships, figure and ground, image schema, force dynamics.

Синтаксичні конструкції як лексично наповнені 
структурні схеми в їх предикативному мінімумі [6, с. 
638] відбивають структурування мовцем подій і зв’яз-
ків між ними, адже синтаксис є тією сферою мови, що 
об’єднує в систему всі її рівні [1, с. 12; 7, с. 164]. У стис-
нутому варіанті синтаксичні конструкції виступають як 
словосполучення або фрази, утворені з двох чи кількох 
одиниць, пов’язаних засобами смислового й формаль-
ного зв’язку [7, с. 100], а в розгорнутому – представлені 
реченнями як цільнооформленими одиницями, які пода-
ють події в структурованому вигляді [7, с. 239]. 

Сучасні напрями синтаксичних досліджень інтегру-
ють здобутки граматики й суміжних дисциплін, які так 
чи інакше вивчають мову. За таких умов аналіз струк-
тури речення проводиться в кількох аспектах: поряд із 
застосуванням традиційних процедур можуть застосо-
вуватися методи логіки, психології, статистики тощо. 
Однією з наук, яка набула значного поширення остан-
нім часом, є когнітивна лінгвістика, що вивчає зв’язок 
мови й мислення у трьох ракурсах – репрезентативно-
му, семіотичному й інтерпретаційному [16]. Репрезен-
тативний аспект вивчає здібність людини оперувати 
знаннями. Дослідники, котрі вивчають мову й мислення 
в цьому аспекті, намагаються відповісти на запитання: 
«Що є в людському мисленні?» Усі когнітивні підходи 
цього напрямі сходяться на тому, що структури мови 
відбивають структури мислення. Вивчаючи взаємодію 
мови й мислення в семіотичному аспекті, вчені став-
лять перед собою запитання: «Як ці структури форму-
ються, активуються і взаємодіють?» Ключовою ідеєю 
розвідок у цьому напрямі є той факт, що за певним мов-
ним знаком закріплений зміст різного рівня складності, 
і в процесі комунікації інформація активується мовною 
одиницею. Зосереджуючись на інтерпретаційному 
аспекті, лінгвокогнітивні розвідки спрямовані на те, як 
саме людина – мовна особистість – залежно від різних 
чинників створює свій суб’єктивний образ дійсності, ак-
тивуючи мовою то одні, то інші фрагменти знання про 
світ. Відтак постає питання: «Чому когнітивні структу-
ри формуються так, а не інакше, з якою метою вони ак-
тивуються і взаємодіють між собою саме так?»

Лінгвокогнітивний аналіз мовних одиниць загалом 
і синтаксичних структур зокрема передбачає враху-

вання особливостей концептуалізації й категоризації 
мовцем світу, що зумовлює відбір мовних засобів як 
номінативних одиниць, які називають подію чи її окре-
мі компоненти (осіб, речей, абстрактні сутності тощо), 
так і синтаксичних конструкцій, що зображують від-
ношення між подіями та їх компонентами. Аналіз 
синтаксичних конструкцій із застосуванням методик 
когнітивної лінгвістики є багатообіцяючим напрямом 
дослідження, адже при синтаксичному зображенні 
дійсності індивідуальна свобода вибору структурних 
варіантів є досить високою [3, с. 6], тому відбір мов-
цем певних структур із-поміж низки альтернативних 
форм вираження змісту трактуємо як наслідок специ-
фічної концептуалізації та категоризації навколишньої 
дійсності. 

Відповідно, метою статті є спроба застосування 
лінгвокогнітивних методик співвіднесення фігури й 
фону, дослідницького апарату образ-схем і теорії си-
лової динаміки для пояснення структури речення в 
англійській мові. Звідси випливають і завдання статті: 
1) розкрити лінгвокогнітивне підґрунтя синтаксичних 
структур різного типу; 2) покласифікувати синтаксичні 
конструкції відповідно до когнітивних операцій і ме-
ханізмів, на які вони спираються; 3) встановити роль 
механізмів концептуалізації й категоризації під час 
синтаксичного структурування подій.

Просте речення як мінімальна значуща комуніка-
тивна одиниця відбиває когнітивну операцію предика-
ції, наслідком якої є відображення у свідомості мовця 
референтної ситуації [1, с. 335], яка трактується як 
фрагмент реальності, відображений окремим вислов-
ленням [2, с. 6]. Схеми простого речення, що включа-
ють діяча, дію, її об’єкт, час, місце, інструмент та іноді 
й інші компоненти [17, с. 6], – укорінені у свідомості 
зразки досвіду людини, що узагальнено передають 
інформацію онтологічного плану [2, с. 6]. Виходячи з 
того, що просте речення називає одну референтну си-
туацію, а складне – дві чи більше [13, с. 41], вивчення 
останнього спирається на усвідомлення засобів від-
творення поліситуативності, за якої на перший план 
висувається проблема концептуалізації відношень між 
кількома подіями: ієрархічних чи координативних із їх 
підтипами. Кожен різновид відношень відбиває спосіб 
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членування мовцем об’єктивного світу й установлення 
зв’язків між фрагментами дійсності, тобто його кон-
цептуалізацію, яка призводить до типізації зв’язків між 
ситуаціями реальності.

Структурування двох або кількох ситуацій в ієрархіч-
них відношеннях втілене в складнопідрядному реченні 
(СПР), або гіпотаксисі, що являє собою такий синтак-
сичний зв’язок, який поєднує граматично нерівноправні 
частини складного речення й виявляє різні види змісто-
вої залежності й ієрархії між ними [10, с. 104]. 

Синтаксичне структурування подій відбиває від-
ношення між їх компонентами, які втілюються в син-
таксичних конструкціях відповідної семантики. Пере-
важання в тексті речень із окремими синтаксичними 
відношеннями свідчить про фокусування уваги мовця 
на відповідних компонентах подій: суб’єкт, дія, об’єкт, 
властивість тощо, залишаючи поза увагою інші. Син-
таксична репрезентація дійсності спирається на п’ять 
типів відношень між подіями та їх компонентами: 
фокусувальні, просторові, темпоральні, каузальні й 
сурядні. Під час розробки процедур аналізу синтаксич-
ного структурування подій ураховуємо співвідношен-
ня фігури й фону [22, с. 70] і відношення, представлені 
образ-схемами й силовою динамікою. 

Співвідношення фігури й фону: фокусувальні 
відношення. Співвідношення фігури й фону, за яко-
го один об’єкт сприймається на тлі іншого як більш 
помітний (salient) [22, с. 70], використовуємо для ди-
ференціації семантики головного й підрядних – номі-
нативних, атрибутивних і компаративних – речень, які 
диференціюють зміст в аспекті помітності [27, с. 101]. 
На фігуру вказує ініціальна позиція частини речення, 
яка є маркером «висвітлення» (prominence) інформації 
[22, с. 71–73], напр.: What humans do to, and ostensibly 
for, the earth does not matter in the long run [Newsweek 
20.09.2010]. У наведеному реченні фігурою є підрядна 
підметова частина What humans do внаслідок її ініці-
альної позиції. 

Розрізнення фігури й фону дає змогу інтерпретува-
ти частини речення в ініціальній позиції як більш по-
мітні, значущі, релевантні (salient), які є фігурою щодо 
фону. Номінативні, атрибутивні й компаративні части-
ни виконують різні фокусувальні функції. Складнопі-
дрядні речення з підметовими частинами, реалізують 
ініціальну фокусувальну модель, за якої підрядна ча-
стина в позиції підмета слугує фігурою, напр.: What we 
really need is a new system that looks at the whole difficult 
question of preventive detention [Newsweek 18.01.2010], 
і модель відкладеного фокусування із займенником it, 
за якої підметова частина – в постпозиції, утримуючи 
увагу до кінця речення, напр.: It makes sense that they 
(teenage girls) are going to take care of themselves instead 
of reaching out [Newsweek 29.06.2010]. 

Підрядні присудкові частини конкретизують фігу-
ру, названу підметом головної частини, напр.: The great 
hope is that they’ll work longer [Newsweek 27.11.2010]. У 
наведеному реченні підмет головної частини hope є фі-
гурою, місце котрої уточнюється підрядним реченням, 
яке утримує на ній увагу до кінця висловлення. Підряд-
ні атрибутивні частини акцентують увагу лише на од-
ній ознаці фігури, що виокремлює її з низки подібних 
[14, с. 487], напр.: For decades now, political scientists 
have been building election models that attempt to predict 
who will win in November without making any reference 
to candidates or campaigns [Newsweek 10.07.2010].  
У наведеному реченні підрядна атрибутивна частина 
that attempt to predict зміщує фокус уваги з політич-

них аналітиків, названих підметом головної частини 
political scientists, на результат їхньої діяльності, по-
значений додатком election models. 

Компаративні конструкції, представлені як під-
рядними частинами, так і обставинами, створюють 
фон для фігури, заявленої в головній частині. У на-
ступному реченні обставина than Europe співвідносна 
з фоном, адже відсилає читача до минулої події (врегу-
лювання проблем працевлаштування за часів глобаль-
ної фінансової кризи 2008 року), яка в статті не опису-
ється, а лише згадується, зображуючи Європу як тло, 
на якому показано фігуру, названу підметом the U.S.: 
The U.S. had traditionally enjoyed lower unemployment 
rates than Europe, in part because American workers were 
more willing to move from state to state in order to take 
new jobs [Newsweek 08.11.2010].

Топологізація: просторово-темпоральні відно-
шення. Обставини й підрядні речення часу та місця 
створюють просторово-темпоральну перспективу по-
дій (топологізацію), яка полягає в локалізації рефе-
рентів у просторі й часі. Для пояснення просторових і 
темпоральних відношень залучаємо образ-схемну ме-
тодику, яка відтворює сенсомоторні витоки значення, 
що є основою формування семантики названих синтак-
сичних конструкцій. 

Просторові й темпоральні конструкції поясню-
ємо із залученням чотирьох груп образ-схем: сома-
тичних, тобто стосовно тіла (СПЕРЕДУ-ПОЗАДУ, 
СПРАВА-ЗЛІВА, БЛИЗЬКО-ДАЛЕКО); перцептив-
них, пов’язаних зі сприйняттям (ОБ’ЄКТ-ЗЛІЧУВА-
НІСТЬ-МНОЖИНА-МАСА); топологічних, які вияв-
ляються в просторовій локалізації референтів (МЕЖА, 
КОНТЕЙНЕР, ПОРОЖНІЙ/ПОВНИЙ); динамічних, 
пов’язаних із рухом (ШЛЯХ, ЦИКЛ) [12, с. 23–30]. 

Залучення образ-схем передбачає два етапи аналі-
зу просторових конструкцій. Перший – ідентифіка-
ційний – полягає у виявленні обставин місця за від-
повідними прийменниками, напр., in, to, on, at. Так, 
прийменник in співвідносить місце з КОНТЕЙНЕРОМ 
(in London), on позначає ПОВЕРХНЮ (on the table), at 
співвідноситься з МЕЖЕЮ (at the supermarket), а при-
йменник to вказує на кінцевий пункт ШЛЯХУ (to Iraq) 
[19, с. 18]. 

Другий – інтегративний – етап спрямований на 
встановлення взаємодії значень прийменника та імен-
ника, напр., into the digital world, on the scene, адже се-
мантика обставини місця виводиться з усіх компонен-
тів конструкції. Так, прийменник in, співвідносний із 
КОНТЕЙНЕРОМ, реалізує це значення в обставинах 
на позначення приміщень, напр., in his house, фізичних 
вмістищ, напр., in his bag, in the car, а також міст, країн, 
штатів і регіонів, напр., in Basel, in California, оскільки 
названі обставини передають усі ознаки КОНТЕЙНЕ-
РА як простору, утвореного внутрішніми та зовнішні-
ми зонами й межею між ними [20, с. 32] з отвором для 
руху ВСЕРЕДИНУ чи НАЗОВНІ [12, с. 44]. Натомість 
значення вмістища метафоризується в обставинах in 
his book, in his speech, in the journal “Current Biology” 
тощо, які позначають абстрактний КОНТЕЙНЕР. Се-
мантика вмістища набуває нових форм в обставинах 
in politics, in business, in the media, які спираються на 
образ-схему МЕЖА, адже відділяють одну сферу ді-
яльності від іншої, тобто в значенні цих обставин від-
бувається зміщення перспективи репрезентації з того, 
що всередині КОНТЕЙНЕРА, на те, що ззовні.

Специфіка значення темпоральних одиниць зу-
мовлена тим, що час є гетерогенною сутністю: з одного 
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боку, він являє собою проміжок [23] між двома точками 
[24], що вимірюється годинами, хвилинами тощо [25], 
а з іншого – він є аморфною й безкінечною циклічною 
сутністю [24]. Відповідно, виокремлюємо два типи 
темпоральних обставин: точні, метою яких є орієнту-
вання читача в часі, напр., in July 2012, on Christmas, 
і характеризувальні, що створюють фон для зобра-
ження інших подій, напр., in a completely capricious 
moment, for a long time. 

На точний час указують обставини, співвідносні 
з точкою, тобто дискретним місцем на часовій шкалі 
[15, с. 128], напр., on March 17, in 1986, або інтерва-
лом із чіткими часовими межами, напр., from July till 
December, since March 2009, until last summer. Точність 
часової референції досягається за рахунок уживання 
в складі обставин, що вказують на ТОЧКУ на часовій 
шкалі, числівників та іменників в однині на позначен-
ня годин, напр., at 7 a.m., at 14.30, частин доби, напр., 
in the morning, at night, днів тижня, напр., on Monday, 
місяців, напр., in April; пір року, напр., in summer; ро-
ків, напр., in 2012, а також назв подій, що асоціюються 
з точними датами, напр., on Christmas. Обставини, що 
подають інтервал із чіткими часовими межами, вказу-
ють на початкову й кінцеву ТОЧКИ часового відрізку, 
напр., since April 1986, until this winter. Обставини на 
позначення темпоральної точки та інтервалу.

До характеризувальних обставин зараховуємо 
конструкції просторової й оцінної семантики, що на-
бувають темпорального значення в контексті. Темпо-
рально-просторові конструкції містять іменники, які 
вказують на перебування референта у просторі, напр., 
одиниця deathbed позначає ліжко, на якому лежить лю-
дина в останні хвилини свого життя [25], тобто імп-
лікує просторове розміщення референта. Унаслідок 
метафоричного переосмислення просторової семан-
тики й розуміння смерті як кінцевої ТОЧКИ життєво-
го ШЛЯХУ [25], обставина on their deathbeds набуває 
темпорального значення в такому реченні: On their 
deathbeds, most people don’t regret not having clambered 
a rung higher, but having worked too hard, and having lost 
touch with friends [Newsweek 20.09.2010].

Темпорально-оцінні конструкції виокремлюємо на 
основі оцінного прикметника чи прислівника (crucial, 
difficult, lousy тощо) та іменника на позначення часу 
time, moment, hour, period, stage, age, juncture, напр.: 
at the crucial moment, in an age of big achievements, 
in difficult stages of their deployment, on a clear day in 
politics. Ці конструкції не стільки орієнтують читача в 
часі описуваних подій, скільки впливають на аудито-
рію, формуючи позитивне чи негативне ставлення до 
описуваної події, адже час у цих обставинах слугує фо-
ном для вираження оцінки і ставлення автора. У тем-
порально-оцінних конструкціях час представлений як 
річ, якою можна маніпулювати на користь чи на шкоду 
чомусь, як інструмент для досягнення певної мети, як 
предмет, який можна створити, здобути, використати, 
втратити тощо (пор. Commodity sense [15, с. 177]). Так, 
в обставині at critical junctures in campaigns оцінний 
прикметник critical, указуючи на неточний час, ак-
центує увагу на цінності певного моменту, важливо-
сті розгортання діяльності в окремий часовий період: 
Playing to stereotypes can endear them to voters at critical 
junctures in campaigns [Newsweek 8.03.2008].

Невизначений інтервал, що створює фон для 
зображення інших подій, вербалізується обставинами 
з прийменниками in, over, during, through та абстрак-
тними іменниками на позначення процесу (deployment, 

marketing, promotion), що імплікують обмежений, але 
чітко не визначений проміжок часу, напр.: Medicare and 
Medicaid paid billions to buy cancer and kidney patients 
the anti-anemia drugs to help them avoid blood transfusions 
or boost energy during grueling chemotherapy [Newsweek 
08.11.2011]. У наведеному реченні обставина during 
grueling chemotherapy імплікує обмеженість часового 
інтервалу, протягом якого проводиться хіміотерапія, не 
фіксуючи при цьому чіткі часові межі, оскільки курс 
цього лікування може бути різним. Натомість автор фо-
кусує увагу на запобіганні шкідливим наслідкам цього 
процесу, а не на тривалості самої терапії.

Аналіз складнопідрядних речень (СПР) із темпо-
ральними частинами передбачає встановлення значен-
ня сполучників, що їх уводять, адже, на відміну від 
обставин, які або орієнтують читача в часі описуваних 
подій, або створюють фон для акцентування інших 
(нетемпоральних) характеристик, підрядні речення 
часу встановлюють хронологічний зв’язок між двома 
чи кількома подіями, виявляючи відношення одного 
часового фрагменту до іншого (інших), тому належать 
до вищого рівня фрагментування дійсності. За семан-
тикою виокремлюємо конектори з недиференційним 
значенням хронологічності, які експлікують основну 
категоризаційну перспективу, напр., when, while, since, 
until, і полісемантичні сполучники з кількома значен-
нями [18, с. 158], що відбивають другорядну категори-
заційну перспективу: часово-просторові, напр., before, 
after, часово-причинові, напр., as, часово-умовні, напр., 
once, часово-концесивні, напр., even when.

Отже, просторові й темпоральні конструкції по-
яснюємо із залученням соматичних, перцептивних, 
топологічних і динамічних образ-схем. Залучення об-
раз-схем передбачає виконання двох процедур: іден-
тифікаційної, що полягає у виявленні просторових і 
темпоральних конструкцій за відповідними приймен-
никами, та інтегративної, спрямованої на встановлен-
ня взаємодії значень прийменника й іменника.

Силова динаміка: каузальні відношення. Сило-
ва динаміка описує відношення між учасниками подій 
через протиставлення Агоніста, тобто фокальної сили, 
і спрямованого проти нього Антагоніста, кожен із яких 
характеризується протилежними внутрішніми тен-
денціями: до руху або спокою чи, у більш загальних 
термінах, до діяльності або бездіяльності [26, с. 413]. 
Теорія силової динаміки дає змогу пояснити вживан-
ня каузальних відношень, адже вони відбивають такий 
взаємозв’язок, за якого одна подія викликає, спрямовує 
чи змінює іншу [9, с. 2], тобто уявлення про каузаль-
ність нерозривно пов’язане з феноменами сили й руху, 
які внаслідок осмислення зумовленості як сило-дина-
мічного феномена є складнішими від перцептивних і 
просторово-темпоральних. 

Каузальність розглядається у вузькому й широко-
му розумінні. За вузького тлумачення каузальні від-
ношення на рівні речення реалізуються обставинами 
й підрядними частинами причини й наслідку, напр.: 
We may be heading toward climate catastrophe due to 
greenhouse gas emissions [Newsweek 09.05.2012]. У на-
веденому реченні викиди парникових газів (greenhouse 
gas emissions) є причиною, що викликає кліматичну 
катастрофу як наслідок (climate catastrophe). Водночас 
причиново-наслідкові зв’язки нерозривно пов’язані 
з категоріями підстава – висновок, умова – дія, допу-
стовість – наслідок, засіб – мета, тому за широкого 
підходу відношення каузальності охоплюють також об-
ставини й підрядні частини цілі, умови та допустовості 
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[5, с. 9]. У нашому дослідженні каузальні відношення 
трактуємо в широкому розумінні, адже значення при-
чини, наслідку, цілі, умови й допустовості спираються 
на сило-динамічну взаємодію учасників подій, за якої 
виокремлюється джерело сили, її ціль, вектор та інтен-
сивність [21, с. 283]. 

Методика аналізу синтаксичних структур, що по-
значають каузальні відношення, передбачає виконання 
чотирьох процедур. Першим етапом аналізу структур 
із силовою динамікою є виокремлення учасників про-
тистояння – Агоніста й Антагоніста. Агоніст у реченні 
зазвичай позначений підметом, який займає фокальну 
позицію [22, с. 365]. Позначення Антагоніста залежить 
від того, сило-динамічні відношення вербалізовані об-
ставиною чи підрядною частиною складнопідрядно-
го речення. У простому реченні Антагоніст названий 
іменником чи займенником у складі каузальної обста-
вини, напр.: Despite the challenges, there’s a sense the 
Chinese market is finally poised to live up to its promise 
[Newsweek 10.10.2010]. У складнопідрядному реченні 
Антагоніст позначений підметом підрядної частини, 
напр.: Because the Iranian nuclear program’s computers 
are not connected to the Internet, the worm couldn’t have 
been introduced to them online [Newsweek 20.12.2010]. 
У наведеному реченні каузальність представлена як 
результат силової взаємодії двох референтів: віру-
са-хробака, співвідносного з Агоністом (підмет голов-
ної частини the worm), і комп’ютера як більш сильного 
Антагоніста (computers), який блокує активність Аго-
ніста, на що вказує заперечення not. 

Другим етапом аналізу каузальних структур є вияв-
лення внутрішніх тенденцій Агоніста й Антагоніста до 
руху чи спокою, на які вказує присудок. На тенденцію 
до руху вказують дієслова на позначення руху (to move, 
to motion, to rotate, to stir тощо), переміщення (to go, 
to come, to walk, to run, to head for, to shift), бажання 
й волевиявлення (to want, to wish, to desire) та різних 
видів діяльності: перцептивної (to watch, to listen, to 
perceive), інтелектуальної (to think, to decide, to admit, 
to understand), практичної (to do, to make, to push, to 
pull, to accomplish, to manage) і мовленнєвої (to say, to 
speak, to argue, to claim). На тенденцію Агоніста й Ан-
тагоніста до спокою вказують семи бездіяльності: ді-
єслово to be в поєднанні з іменником, прикметником 
чи дієприкметником (to be dead, depressed, motionless), 
дієслова на позначення розташування (to sit, to stand, to 
lie, to stay), а також заперечення [8, с. 1], напр.: Though 
President Obama has made no decision about the way 
forward, some suggest that as many 80,000 more could 
be sent in as reinforcements [Newsweek 06.11.2007]. У 
наведеному реченні на тенденцією Агоніста (some) до 
руху вказує дієслово мовленнєвої діяльності suggest 
«висловлювати припущення» за рахунок семи ‘make’ 
(to make someone think that a particular thing is true [23]), 
а про схильність Антагоніста (President Obama) до 
спокою свідчить заперечення no в складі присудка has 
made no decision. 

Третій етап аналізу каузальних структур спрямова-
ний на їх співвіднесення з образ-схемами, які уточню-
ють відношення силової динаміки, позиціонуючи ре-
ференти як джерело або мету протистояння. Виявлення 
образ-схем, що лежать в основі значення аналізованих 
конструкцій, здійснюємо через значення присудка: 
ПРИМУШЕННЯ, ПРИТЯГАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ/
ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ, ПРОТИДІЯ, ПЕ-
РЕШКОДА, УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОДИ [19, с. 42]. 
Названі образ-схеми співвідносять референти зі дже-
релом, метою або вектором дії, підпорядкованим до-
сягненню певної мети чи наміру [12, с. 46], тобто спри-
яють здійсненню процесу або перешкоджають йому. 
Так, образ-схема ПРОТИДІЯ, сформована під впливом 
досвіду зіткнення двох центрів сили, внаслідок чого 
жодна з них не може рухатися далі [19, с. 46], відбиває 
взаємодію між Агоністом та Антагоністом з однаковою 
тенденцією до руху; ПРИМУШЕННЯ, яке репрезентує 
досвід переміщення під впливом зовнішніх сил [19, с. 
45], зосереджує увагу на Агоністові з домінуванням 
руху; ПЕРЕШКОДА, утворена силовим вектором, що 
зупиняється або змінює траєкторію внаслідок зіткнен-
ня з перепоною [19, с. 45], акцентує роль Антагоніста з 
тенденцією до спокою [12, с. 130].

Четвертим кроком аналізу структур із силовою ди-
намікою є встановлення значення прийменників або 
сполучників, що вводять каузальні відношення. Се-
мантика конекторів дає змогу диференціювати причи-
нові, умовні, допустові, цільові й наслідкові обставини 
та підрядні частини [4, с. 13; 5, с. 7; 9, с. 9]. За семан-
тикою виокремлюємо конектори з недиференційним 
значенням, які експлікують основну категоризаційну 
перспективу, напр., because, if, though, і полісемантич-
ні сполучники з кількома значеннями, які відбивають 
другорядну категоризаційну перспективу, напр., even if, 
as, while.

Отже, для пояснення значення каузальності в широ-
кому розумінні, яка охоплює причину, наслідок, мету, 
умову й допустовість, використовуємо теорію силової 
динаміки: з її позицій каузальні конструкції спираються 
на протиставлення двох сил – Агоніста як фокальної сили 
і спрямованого проти нього Антагоніста, які характеризу-
ються протилежними внутрішніми тенденціями до руху 
або спокою.

Отже, аналіз синтаксичних конструкцій із застосу-
ванням методик когнітивної лінгвістики уможливлює 
розуміння процесів концептуалізації й категоризації 
людиною навколишньої дійсності. Синтаксична ре-
презентація дійсності спирається на п’ять типів відно-
шень між подіями та їх компонентами: фокусувальні, 
просторові, темпоральні, каузальні й сурядні. У статті 
розглянуто перші чотири типи синтаксичних структур 
з урахуванням співвідношення фігури й фону та відно-
шень, представлених образ-схемами й силовою дина-
мікою. Перспективною вважаємо подальшу розробку 
лінгвокогнітивної методики синтаксичних конструк-
цій, зокрема структури складносурядного речення.
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ГІДРОНІМИ ЯК ЛІНГВОФОЛЬКЛОРИСТИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

Стаття присвячена вивченню лінгвокультурологічних особливостей відображення традиційної обрядової купальської 
лексики у вітчизняному гідроніміконі. Її вивчення відкриває нові можливості для комплексного їх дослідження як одного з 
джерел лінгвофольклористики.
Ключові слова: лінгвофольклористика, обрядова лексика, купальська лексика, гідронімія.

Дядищева-Росовецкая Ю. Б. Гидронимы как лингвофольклористический источник. – Статья.
Статья посвящена изучению лингвокультурологических особенностей отражения традиционной обрядовой купальской 
лексики в отечественном гидронимиконе. Её изучение открывает новые возможности для комплексного их исследования 
как одного из источников лингвофольклористики. 
Ключевые слова: лингвофольклористика, обрядовая лексика, купальская лексика, гидронимия.

Dyadyshcheva-Rosovezka J. B. Hydronyms as a lingvofolkloristycal sourse. – Article. 
The article is devoted to studying of a linguocultural features of the reflection of traditional rithualic vocabulary of the Kupalas ritual 
inukrainian hidronomikon. The Study of this vocabulary opens opportunities for their research as a source for lingvofolklorystiks.
Key words: lingvofolklorystics, ritual vocabulary, Kupala vocabulary, hidronims.

Джерелом для лінгвофольклористичних студій мо-
жуть слугувати не тільки твори усної народної твор-
чості різних жанрів – пісень, прислів’їв, казок, замов-
лянь тощо, а й дані вітчизняної топонімії. Це видається 
перспективним, адже дає змогу розширити коло дослі-
джень, використовувати дані суміжних наук – близьких 
і далеких, змушує під новим кутом зору подивитися на 
знайомі тексти й на, здавалося б, уже розв’язані про-
блеми. Як справедливо зазначив В. Лучик, топоніми 
«виявляють здатність передаватися від покоління до 
покоління і від етносу до етносу» [7], а крім того, вони 
як своєрідні пам’ятки мови й культури «не піддаються 
фальсифікаціям та істотному впливові часу» [7]. Для 
лінгвофольклориста ж вони цінні ще й тим, що є ре-
зультатом колективної творчості народу. Свого часу 
В. Ніконов відзначав, що «для вивчення народної твор-
чості, побуту, вірувань географічні назви – щедре дже-
рело» [9, с. 14]. І справді, «красномовні свідки мину-
лого, географічні назви посідають почесне місце серед 
найдорожчих історичних пам’яток, як живе відлуння 
віддалених часів» [9, с. 13]. Топоніми – клас слів, зу-
мовлених історично, який є відбитком уявлень, погля-
дів, смаків етносу. Тому актуальними залишаються 
проблеми, пов’язані з «науковою інтерпретацією влас-
них географічних назв у діахронічному й синхронічно-
му аспектах» [7], а також з’ясування їх етимології.

Дослідники мови фольклору зверталися в студі-
ях до топоніміки. Так, О. Фамінцин, відомий знавець 
пісенного фольклору, залучаючи ойконімічні дані, ви-
вчав, як відбилися залишки язичництва в обрядових 
текстах [15]. Д. Мачинський за допомогою широкого 
ілюстративного матеріалу аналізував «Дунай» у фоль-
клорі на тлі східнослов’янської історії та міфології [8]. 
Н. Данилюк розглядала різноманітні «лексико-семан-
тичних поля у мовній картині світу української народ-
ної пісні», де окремо приділяла увагу «географічним 
об’єктам» [2]. На цікаві висновки виводять й наші спо-
стереження над «Дунаєм/дунаєм» у складі усталеного 
словесного комплексу («тихий Дунай/дунай») при по-
рівнянні його використання в поезії народній і Т. Шев-
ченка [3].

Такі студії мають допомагати збагнути особливості 
національної ментальності, виділити специфічні риси 
мислення носіїв традиційного фольклору. 

Традиційна культура, народні ремесла, характер ви-
робництва, уклад суспільного життя відображалися в 

топоніміці, яка, у свою чергу, впливала на формування 
картини світу. С. Єрмоленко, провідний вітчизняний 
лінгвофольклорист, справедливо відзначила: «У кож-
ного народу – своя мовна картина світу, тобто в мові 
виявляється ментальність, і водночас мова формує, 
забезпечує оригінальний погляд на світ представни-
ків різних народностей. Універсальні, загальні закони 
людського мислення не заперечують, а, навпаки, під-
тверджують існування конкретних етнічних мовних 
картин світу, специфіку сприймання кожним народом 
навколишнього світу й відображення цього сприйман-
ня в певних комплексах понять та у відповідних пси-
холінгвальних діях» [4, с. 391]. Й особливо дослідниця 
наголошувала на тому, що «надзвичайно актуальні сьо-
годні думки О. Потебні про зв’язок між мовою і дум-
кою, мовою і світом асоціативних уявлень народу, між 
мовою і культурою народу» [4, с. 392]. Ці спостережен-
ня залишаються слушними й сьогодні.

Мову як код моделі світу розглядала Т. Цив’ян: 
«Універсальні знакові комплекси моделі світу реалі-
зуються в різних кодових системах. Різні фрагменти, 
персонажі, об’єкти світу можуть слугувати основою 
різних кодів; так формуються астральний, вегетатив-
ний, зооморфний, антропоморфний, гастрономічний, 
одористичний, кольоровий, числовий, музикальний 
тощо» [16, с. 6]. Топонімічний код мав би посісти тут 
закономірне місце. Далі дослідниця продовжує думку, 
з якою не можна не погодитись: «Співіснування в мо-
делі світу різних кодів, кожний із яких має свою, певну 
галузь дії, передбачає ієрархічну класифікацію. Весь 
цей складний конгломерат на семантичному рівні єди-
ний, оскільки він змальовує той самий об’єкт – світ із 
точки зору того самого суб’єкта – людини» [16, с. 6].

Проте використовувати топонімічний матеріал  
у лінгвофольклористиці треба з обережністю. Тут варто 
прислухатися до застереження С. Росовецького: «Яви-
ща простору в сучасній фольклористиці осмислюють-
ся в кількох аспектах» [11, с. 518]. Для нас передусім 
має значення такий: «Об’єктивно існуючий простір, 
або природне середовище, розглядається етнологами 
як найважливіший фактор формування та екзистенції 
етносу» [11, с. 518]. Відомо, що оповідна усна проза ге-
ографічні об’єкти, природу або «не помічає», або якщо 
вже і згадує, то або в складі традиційної формули, 
або як інформативну ознаку оповіді. Так, у казці згад-
ка про те, що її персонаж, йдучи дорогою, проминув 
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кущ калини, неможлива, якщо цей кущ не має зіграти 
якусь роль у розвитку дії. Оповідач міфологічної леген-
ди-мемората міг розповісти й таке: «І ось, біля калини, 
що у роздоріжжя, побачили ми: на нас скирда суне…»; 
«калина» тут є топографічним орієнтиром. І натомість 
у формулах весільної та ліричної пісні «калина» вже не 
потребує ніяких пояснень: тут це завжди зрозумілий для 
носіїв традиції символ дівочої цноти, «честі». Справді 
«поетизація» має місце тільки в другому випадку.

Під час вивчення обрядових текстів привертає увагу 
той слід, який залишила купальська лексика в питомих 
гідронімах, попри те, що загалом «географічних назв, 
пов’язаних із язичницькими уявленнями давніх слов’ян, 
порівняно небагато» [1, с. 30] (пор. Велесниця, Велеснів, 
Перун, Нові Яриловичі, Ладино). І причину тут треба 
шукати не лише в природному, сказати б, їх забуванні, 
а й у наполегливих намаганнях християнства витіснити 
їх. Тим цінніші збережені до нашого часу. 

Матеріалом для дослідження особливостей відобра-
ження купальської лексики у вітчизняному гідроніміко-
ні послугували дані Словника гідронімів України [12], 
які є результатом «мовної і суспільної практики широ-
ких верств населення з найдавніших часів» [17, с. 9]. Це 
багатопланове видання подає форми найменувань не 
тільки літературні, а й діалектні, що є для лінгвофоль-
клориста надзвичайно важливим, адже діалекти – це 
мовна оболонка фольклорних творів, творів, яким при-
таманна варіативність. Також ураховуються укладачами 
й варіанти реєстрових одиниць «у цитатах або без них» 
[17, с. 9]. 

Передусім тут варто визначити, яку ж лексику можна 
вважати купальською. Для цього обрано корпус записів 
купальських пісень, які відповідають науковим вимогам 
і надруковані в збірках «Українські народні пісні в запи-
сах Зоріана Доленги-Ходаковського» [13] та «Українські 
народні пісні. Календарно-обрядова лірика» [14]. 

Відібрані тексти опрацьовано. Зокрема, в них виді-
лено ключові слова (загалом 49), які видалося продук-
тивним згрупувати у три групи. До першої увійшли 
утворені від антропонімів Купало (Купайло), Морена 
(Марина), Іван, а також Уляна (Оляна) – імена головних 
персонажів обряду купальського дійства (26 одиниць): 
Купайло (Купайло на Івана), Купайла, Купалонько, Ку-
пайлечко, Купало, Купалочка, Купайлиця, Маринка-Ку-
палочка, Купальний (Іван); Іван, Іванко, Івасенько, Йван, 
Ян, Янонько, Уляна, Оляна (Олена); Моренонька, Мари-
ночка, Маринка, Марися, Марисенька, Маруся, Марійка, 
Мар’янця, Мар’юня. Наприклад, «Купайло на Івана! / 
Купався Іван, та у воду впав» [13, с. 112]. Чи таке: «Хва-
лився Івасенько / Перед своєй Марисенькой» [13, с. 104]. 
Або: «Не пущу, Оленко, не пущу, / Поки мні не будеш 
мовила» [13, с. 109]. 

До другої групи зараховано дієслова на позначення 
найважливіших для купальського обряду дій: купати-
ся, потопати, потонути, плисти, спливатися, на (чи в 
(у)) воду упасти (ще варіант: через море упасти), вири-
нати; горіти, догорати, палати, паленіти, сушитися  
(12 одиниць). Наприклад: «Було б тобі, Іванку, не купа-
тися, / Було б тобі, Іванку, з нами гратися» [13, с. 100]. 
Або таке: «Свята пречиста собітку палила / І всіх святих 
просила» [13, с. 101].

До третьої групи включені слова, утворені від апе-
лятивів вода й вогонь, а також одиниць їх семантичного 
поля (11 одиниць): вода (водонька), дощик, ріка, річка; 
огонь, поломнічко, полим’ячко, собітка, собітойка, со-
боточка, кропива, сонечко: «Стороною, дощик, сторо-
ною / Над моєю рожою повною» [13, с. 100], або: «На 

собітци била, / Подолок спалила» [13, с. 114]. Причому 
серед компонентів згаданих семантичних полів актуалі-
зувалася опозиція: земний/небесний (детально на цьому 
зупинявся О. Потебня у фундаментальному дослідженні 
«О купальских огнях и сродных с ними представлени-
ях») [10, с. 530–552]. 

Взаємозв’язок земної води й небесної аналізували 
не раз. Д. Зеленін про елемент купальського святку-
вання зазначав: «У багатьох випадках солом’яні опуда-
ла, винесені з сіл, топлять у річці, і ці дії, безсумнівно, 
пов’язані з закликанням дощу; іноді це мотив основний 
і вихідний, іноді ж – такий, що нашарувався пізніше» 
[5, с. 399]. Або згадаймо елемент обряду викликання 
дощу – побиття води в криниці як дія, спрямована на 
земну воду, щоб вплинути на небесну – викликати дощ. 
Відповідно, підкреслюється зв’язок вогню земного та 
небесного. 

Привертає увагу ще такий компонент названого се-
мантичного поля, як кропива: хлопці «Як почули – по-
лякалися, / В глуху кропиву поховалися» [13, с. 112]. 
Д. Зеленін наголошує не тільки на ролі оберегу, яку ві-
діграє ця рослина в купальському обряді: її «нерідко ки-
дають перед купанням у воду», а й на заміні нею вогню, 
бо «через неї стрибають» [5, с. 397–398]. А О. Потебня 
покликається ще й на звичай переганяти через кропиву 
(як холодний вогонь) худобу для очищення [10, с. 533].

В. Іванов і В. Топоров наголошували, що «подвійне 
співвідношення купальських обрядів з вогнем і з водою 
(пор. також подвійну можливість співвіднесення самого 
імені Купала з водою і вогнем – купати і кипіти) вида-
ється можливим пов’язати і з мотивом брата й сестри, 
характерних для тих же обрядів» [6, с. 68]. Наведену 
тезу дослідники ілюструють за допомогою загадки, що 
виразно відбиває цей дуалізм (де сестра сильніша за 
брата, з відгадкою – вода й вогонь), а крім того, підкрес-
люють «паралелізм загадок про воду і вогонь: без рук, 
без ног, вышэй дзерава ідзе)» [4, с. 68]. Також вони за-
уважували, що «пару Иван-да-Марья в купальських тек-
стах треба виводити до більш давньої пари вогонь-вода, 
а в сюжетних відношеннях Івана і Мар’ї вбачати сліди 
мотиву шлюбного поєдинку вогню й води, відображе-
ного й в обряді, і в пісні про Иван-да-Марью» [6, с. 68].

У купальських піснях подібні протиставлення тра-
пляються часто, наприклад, у пісні «А летіло помело / 
Через наше село» [14, с. 353]: кожен двовірш «Кирило-
ва хата / Запалилася», «Кирилова голова / Засмалилася» 
тощо перебивається подвійним повторенням «Стовпом 
дим» [14, с. 353]. І тут же «А Оляна з радощами / Носить 
воду пригорщами»: як відомо, в народних піснях так 
само, як і в замовляннях, вода часто називається Уляною 
чи Оляною. Крім того, не можна тут не звернути увагу 
на парадоксальність ситуації: «Що залиє, то займеться, / 
То й Оляна засміється» [14, с. 353]. 

На жаль, у піснях мало втілено ключові моменти від-
даленого в часі старого купальського обряду: а) учасни-
ки звертаються до Купала, б) згадується, що «Іван на 
воду упав», в) повідомляється про запалення вогню (со-
бітки), г) про купання, ґ) про збирання квітів на вінок 
і ворожіння, як він попливе, д) застерігають від відьом 
тощо. Багато тут залишається затемнених місць, напри-
клад, в обряді часто використовується образ Коструба 
(Кострубонька), а в піснях він не був зафіксований.  
У деяких складних випадках спроби реконструкції навіть 
О. Потебня в розпачі вигукував: «Стосунок цієї пісні до 
топлення Марени абсолютно не зрозумілий» [10, с. 531].  
І все-таки дослідник наголошував: «Як би там не 
було, але народ пов’язує топлення або спалення Маре-
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ни-Смерті й купальські вогнища. Запалювання вогнищ і 
стрибання через них має на меті звільнення від ворожої 
сили хвороби, смерті й пов’язаних із нею міфічних іс-
тот» [10, с. 533].

Наступним етапом після виділення ключових слів, 
окреслення семантичних полів є перехід до опрацю-
вання лексикографічного матеріалу з метою з’ясування, 
якою ж мірою відображено купальський обряд у вітчиз-
няному гідроніміконі.

Так, до нашого часу збереглася не лише назва річки 
Купала, а й численні варіанти від тієї самої основи. Важ-
ко сказати, чи всі ці гідроніми завдячують купальському 
святу своєю назвою. Можна припустити, що мотивація 
не була пов’язана з обрядовими діями. Це має стати 
предметом кропіткої роботи. На цей момент видалося 
можливим зафіксувати низку таких маркованих лексич-
них одиниць. 

Укладачі Словника гідронімів України К. Цілуйко й 
О. Стрижак диференціюють первинні і вторинні гідро-
німи, прості і складні. Окремо виділяють назви, які пе-
редаються словосполученням.

Першу групу гідронімів, утворених від антропоніма 
Купало, становлять первинні (Купала), вторинні (Купаль-
на, Купинець, Купільний, Купинуватий), а також словос-
получення (Купелева Поточина, Купелевий Ярок).

Виявлена значна кількість гідронімів, утворених від 
антропонімів Іван, Морена (Марина) (хоча, можливо, 
вони не пов’язані з купальським обрядом): первинні 
(Івани, Іване), вторинні (Іваник, Іванків Іваник, Іваниця, 
Іваньків, Івашці, Іващенків; Марійка, Мар’їна, Маруся, 
Мар’ївська, Марушківка, Мар’янівка, Морин, Мори-
ця) та словосполучення (Іванців берег, Івана Попового, 
Іванкова Зворина, Іванів Звір, Кам’яний Івановик, Мала 
Іванівка, Марусина Канава, Марушківська Поточина).

До другої групи належать гідроніми вторинні (То-
пило, Топила, Топало, Тоня, Топилянка, Топаль, Топаль-

ська, Топилянка, Топильці, Топильче, Топільниця, Топіль-
ницикий, Топільський, Потопиха; Прогоріла, Погар, 
Погаревець, Погоріла, Погорілка, Погорільчик). До цієї 
самої групи входять субстантивовані Горіла, Горіле, Го-
рілий. Також виявлено словосполучення (Мале Топиль-
че, Погаревий Звір, Погорілин Яр, Горілий Пень, Горі-
лий Другий, Горілий Перший, Горілий Третій) і складні 
гідроніми (Конотоп, Конотопи, Конотопка, Свинотоп, 
Свинотопка). Утім у двох останніх прикладах, можли-
во, гідроніми виконують, крім основної своєї функції –  
номінативної, ще й експресивну: «… виражають став-
лення до позначуваного об’єкта, виступаючи засобом 
інтенсифікації виразності мовного знака (с. Довгеньке, 
річки Вонючка, Гнилище» [7].

До третьої групи включені слова, утворені від апе-
лятивів вода, вогонь: первинні (Собот), вторинні (Па-
ліївка, Кропивник, Кропив’янка, Кропивня, Кропивна, 
Кропивниця, Кропивища), складні (Паливода), а також 
словосполучення (Палений Потік, Велика Поломиста, 
Кропив’яний Яр).

Неодмінно треба зважати під час дослідження такого 
матеріалу й на низку додаткових обставин. Так, вище-
названі гідроніми, похідні від апелятивів горіти, пала-
ти мають виразний зв’язок з обрядовою купальською 
пісенністю. З іншого боку, має право на існування твер-
дження В. Ніконова щодо походження деяких ойконімів: 
«За сотнями назв Починок, Гарь, більш раннім Жар, 
Дор можна уявити, як відвойовували наші предки кожну 
п’ядь у лісу» [9, с. 13].

Вивчення лінгвокультурологічних особливостей ві-
дображення традиційної обрядової купальської лексики 
у вітчизняному гідроніміконі видається продуктивним. 
Комплексні дослідження питомих гідронімів як одного 
з джерел лінгвофольклористики, їх класифікація та на-
укова інтерпретація відкривають перед нами нові мож-
ливості.
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ЮРИДИЧНІ ТЕКСТИ І ПРАГМАТИКА УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ  КОМУНІКАЦІЇ

У статті розглянуто питання семантичних зв’язків між словами «держава», «закон», «право», «особа» в юридичних 
текстах і в засобах масової комунікації; наголошено на тенденціях структурно-мовного (словотвірного і синтаксичного) 
та функціонально-стильового розширення функцій цих слів-понять, наповнення їх аксіологічним змістом, що зумовлено 
комунікативно-прагматичними потребами сучасного суспільства.
Ключові слова: держава, право, закон, особа, людина, взаємодія стилів, юридичний термін, загальномовний словник, праг-
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Ермоленко С. Я. Юридические тексты и прагматика украинских средств массовой коммуникации. – Статья.
В статье рассмотрен вопрос семантических связей между словами «государство», «закон», «право», «личность» в юри-
дических текстах и в средствах массовой коммуникации; сделан  акцент на тенденциях структурно-языкового (словоо-
бразовательного и семантического) и функционально-стилевого расширения функций этих слов-понятий, их наполнения 
аксиологическим содержанием, что обусловлено коммуникативно-прагматическими потребностями общества. 
Ключевые слова: государство, право, закон, личность, человек, взаимодействие стилей, юридический термин, общеупо-
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Yermolenko S. Y. Juridical texts and pragmatics of Ukrainian mass media (mass communication). – Article.
The given article deals with the question of the semantic relations between words «state», «law», «right», «individual» in jurid-
ical texts and in mass media (mass communication); in this article emphasized the trends of structural and lingual (syntax and 
word-formative) and functional and stylistic expanding of a functions of word-concepts, filling their axiological content, according 
to communicative and pragmatic needs of modern society.
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Процеси демократизації українського суспільства 
загострили увагу до прав людини в державі. Конкрет-
ні слововживання держава, закон, право, нормативні 
документи – стрижневі, ключові поняття юридичного 
дискурсу і за частотністю їх використання, і за семан-
тичним наповненням, ядерною семантикою цих номі-
націй. Фахові джерела розкривають термінологічний 
зміст названих  понять, пропонують дефініції термінів, 
зафіксованих або як окремі лексеми, або як словос-
получення на зразок правова держава, права людини 
(громадян). Ці словосполучення функціонують як у 
фаховій юридичній літературі, так і в засобах масової 
комунікації. 

Держава, з одного боку, через створення інститутів 
влади – законодавчої, виконавчої, судової – має регулю-
вати життєдіяльність громадян держави, визначаючи 
норми їхньої поведінки, а з іншого – має забезпечува-
ти захист прав, свободи людини в державно організо-
ваному суспільстві. Зауважимо, що часто вживана в 
юридичних текстах цілісна синтагма з переліком одно-
рідних членів права, свободи, обов’язки (громадян) 
є семантичною формулою, в якій поєднано інтенції і 
держави, і громадянина.

Реєстр загальномовного словника активно попов-
нюється юридичними термінами. Актуалізація їх у 
лексиконі сучасного мовця, насамперед, спричинена 
увагою суспільства до юридичних тем, збільшенням 
кількості юридичних установ, з якими контактують 
громадяни, а також відбиттям таких контактів у сферах 
масової комунікації. 

Дискусії навколо проблеми, чи є Україна правовою 
державою, спричинені, зокрема, дефіцитом соціальних 
інституцій, недосконалістю, а здебільшого нерозро-
бленістю механізмів виконання законів, недостатнім 
рівнем масової свідомості, зокрема нерозвиненістю 
правосвідомості громадян. Звернімо увагу на утворен-
ня словосполучення зі складним словом правосвідо-
мість (громадян), що мотивоване, з одного боку, при-
кметниково-іменниковим словосполученням правова 

свідомість, а з іншого – іменниковим словосполучен-
ням свідомість (свідомий) права. Порівняймо подібну 
модель утворення складного слова правосуб’єктність 
(суб’єкт права).

Слова право, правовий утворюють у юридичних 
текстах словосполучення термінологічного змісту, 
пор. різноструктурні словосполучення: верховенство 
права, модель / принцип правової держави, пріоритет 
прав людини, реальність прав і свобод людини, правова 
інформація, правова поінформованість, правова публі-
цистика, у правовому полі, нормативно-правові акти, 
правозахисні органи, судова правотворчість, правоза-
хисник, правове регулювання  тощо.

Поняття правової держави передбачає наявність 
чітко виписаних, оформлених як юридичні документи 
правил поведінки держави і правил поведінки грома-
дян держави. Визначальний принцип правової держа-
ви – поділ влади на три гілки, які мають забезпечувати 
людиноцентристську ідеологію надання громадянам 
адміністративних послуг.

Окреслюючи зміст, семантичну структуру словос-
получення правовий статус, науковці пропонують 
розгорнуте тлумачення цієї юридичної категорії, наго-
лошуючи на категоріальних зв’язках держави та ін-
дивіда: 

«Складні зв’язки між державою та індивідами, 
а також між індивідами у державно-організованому 
суспільстві фіксуються державою у юридичній фор-
мі – у формі прав, свобод та обов’язків. У своїй єдно-
сті саме вони складають правовий статус індивіда, 
який, у свою чергу, відображає особливості соціальної 
структури суспільства, рівень демократії та стан 
законності. Правовий статус як юридична категорія 
не лише визначає стандарти можливої та необхідної 
поведінки, що забезпечують нормальну життєдіяль-
ність соціального середовища, а й характеризують 
реальну взаємодію держави та особи. 

Найпоширенішим є визначення правового статусу 
як системи законодавчо встановлених та гарантованих 
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державою прав, свобод, законних інтересів і обов’язків 
особи. Правовий статус є засобом нормативного закрі-
плення основних принципів взаємодії особи та держави. 
Він є системою еталонів, зразків поведінки суб’єктів, 
які, з одного боку, захищаються державою, а, з іншого 
– схвалюються суспільством» [6].

Показово, що наведений уривок із наукового юри-
дичного тексту фіксує паралельне вживання іменни-
кових номінацій із термінологічним змістом: індивід, 
особа, суб’єкт, що загалом характерні для таких юри-
дичних фахових текстів, як Кодекси законів. Але, оскіль-
ки наведена вище наукова інформація з поясненням 
юридичного терміна має популяризувати висловлену 
думку, зробити її наближеною до ширшого кола читачів, 
в наступному викладі паралельно з номінаціями особа, 
суб’єкт з’являється слово людина, пор.: Таким чином, 
правовий статус характеризує становище особи у вза-
ємовідносинах із суспільством та державою.

Це самостійна юридична категорія, що характери-
зується такими ознаками:

1. Правовий статус має універсальний характер, 
оскільки поширюється на всіх суб’єктів.

2. Відображає індивідуальні особливості людини 
та її реальне ставлення у системі суспільних відно-
син».

Характерною ознакою юридичних текстів , що по-
требують тлумачення в засобах масової комунікації, є 
усталені формульні словосполучення. Деякі з цих лек-
сично-синтаксичних формул видозмінюються залежно 
від контексту, але залишаються пізнаваними, несучи у 
змісті інформацію про об’єднану сферу законодавства 
і права, пор.: Право громадян на звернення до суду за 
захистом своїх порушених, невизнаних або оспорю-
ваних прав, свобод чи інтересів закріплено безпосе-
редньо у Конституції України (ст. 55), Цивільному ко-
дексі України (ст. 16), Законі України «Про судоустрій 
і статус суддів» (ст. 7); Відповідно до ст. 3 ЦПК Укра-
їни, кожна особа має право в порядку, встановленому 
цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, сво-
бод чи інтересів; У разі пред’явлення позову особами, 
які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої 
особи, в заяві мають бути зазначені підстави такого 
звернення; для звернення з адміністративним позо-
вом за захистом прав, свобод і інтересів встановлю-
ється річний строк від дати, коли особа дізналась, або 
могла дізнатись про порушення своїх прав, свобод чи 
інтересів; Актуальність цієї статті зумовлюється 
основним завданням будь-якої демократичної держа-
ви створити ефективну систему захисту прав і сво-
бод людини, побудовану на принципах законності та 
рівності всіх перед законом.

Формування родо-видових понять навколо концеп-
тів закон, держава, право, суб’єкт (людина) у юри-
дичних текстах відбувається, по-перше, через син-
таксичний механізм номінування, коли зміст поняття 
деталізується в багатокомпонентних словосполучен-
нях; по-друге, через словотвірний механізм – активне 
творення нових лексичних номінацій від ключових 
слів і формування словотвірних гнізд. Обидві тенденції 
взаємодіють, наприклад, у контекстах, що стосуються 
ключових понять закон і корупція: Кодекс законів, за-
конність, законні представники, рівність перед зако-
ном, Закон України «Про запобігання корупції»; Закон 
України «Про засади запобігання і протидії корупції»; 
Національне агентство здійснює періодичний перегляд 
законодавства на наявність у ньому корупціогенних 

норм; антикорупційну експертизу проектів норма-
тивно-правових актів; перелік посад із підвищеним 
корупційним ризиком.

Семантика слова право привертає увагу дослідни-
ків вольової модальності в текстах кодексів України. 
Найзагальніше значення цього терміна пов’язане з 
можливістю робити, чинити що-небудь, користувати-
ся чим-небудь, мати офіційний дозвіл, допуск до ви-
конання обов’язків [1, с. 11]. Отже, у словосполученні 
правова держава назване поняття набуває ширшого 
значення, асоціюючись із трьома гілками влади: зако-
нодавчою, виконавчою, судовою. Той факт, що у сві-
домості українців утверджуються відповідні поняття, 
засвідчують програми теле- і радіопередач, спеціальні 
сайти й блоги адвокатів у мережах. Прикладом інфор-
мативного змісту про право може бути така назва од-
ного з юридичних блогів: Правова допомога. Якісна, 
доступна, відповідальна [5]. 

Зокрема, у ньому юрист розглядає питання закон-
ності перевірок діяльності підприємців. Фахове пояс-
нення має лаконічну, витриману в логічному зв’язку 
зі змістом консультації-поради, цілком зрозумілу наз-
ву.  Вона складається з двох висловлювань, між якими 
наявні причиново-наслідкові відношення: Перевіряючі 
порушують закон? – скарга в Державну регуляторну 
службу. Крім прозорої назви, матеріал містить орі-
єнтовні слова-поняття перевірки і підприємництво, 
що передують консультативному матеріалу й відразу 
вказують на практичну сферу правової діяльності. У 
консультації подано перелік наявних у Законі пунктів, 
яких мають дотримуватися ті, хто здійснює перевірку. 
Цей перелік витриманий у формі стереотипних вислов-
лювань юридичного документа – відповідного Закону. 

Отже, консультація містить, власне, конкретну по-
раду, витриману в довірливій модальності розмовного 
стилю: Думаю, не зайвим буде зазначити про такий 
собі підготовчий етап. Я б рекомендувала завести 
Журнал відвідувань СПД контролюючими органами 
(Журнал реєстрації перевірок).

Адвокат, наприклад, пояснюючи основний зміст, 
сутність відповідної статті Кодексу законів про працю, 
використовує дослівний текст Кодексу, але в своєму 
коментарі (після слова отже) подає важливу і для ро-
ботодавця, і для працівника інформацію щодо дотри-
мання законних дій, наприклад:

Ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю викладено в 
такій редакції: «Працівник не може бути допущений 
до роботи без укладення трудового договору, оформ-
леного наказом за розпорядженням власника або упов-
новаженого ним органу, та повідомлення центрального 
органу виконавчої влади з питань забезпечення форму-
вання та реалізації державної політики з адміністру-
вання єдиного внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування про прийняття працівника на 
роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України».

Отже, починаючи з 01.01.2015 р., роботодавцю за-
боронено допускати працівника до роботи без видання 
наказу про прийняття на роботу. Форма ж трудового 
договору, як і раніше, може бути усною чи письмовою 
(обов’язковість письмової форми має бути дотримана 
у передбачених законом випадках) [4]. Наведений текст 
ілюструє відмінності лексично-синтаксичної будови 
висловлювань у Кодексі та відповідному тлумаченні 
статті адвокатом: зі зміною порядку слів змінено ло-
гічне наголошування суб’єктів дії – працівника і робо-
тодавця; заперечення має різні форми вираження – не 
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може бути допущений / заборонено допускати. Отже, 
в поясненні адвоката той самий зміст передано прості-
шою лексично-синтаксичною формою.

Одна з тем, активно обговорюваних у юридичних 
блогах, «Про затвердження форм податкових деклара-
цій». Застосування спрощеної системи оподаткування 
юридичними особами викликає чимало питань. Активі-
зація понять у цій сфері спричиняє частотність уживання 
словосполучень на зразок податкова реформа, податко-
ва декларація тощо. Виникнення у блогах оказіонального 
слововживання спрощенці мотивоване, по-перше, зміс-
товим наповненням словосполучення спрощена система 
оподаткування, яке в прагматично орієнтованому тек-
сті «стискується»  до «економної» номінації (пор.: Нові 
форми декларацій спрощенців), по-друге, підтримується 
змістом самого Закону, згідно з яким, як зазначають бло-
гери: «Найперше – зменшено кількість груп платників 
єдиного податку, а це спрощує систему оподаткування».

Блоги юристів розтлумачують, як користуватися 
прийнятими законами. Наприклад, детально розписа-
но, як домогтися повернення переплати з податку на 
прибуток. Але перед цією процедурою коротко сфор-
мульовано проблемну ситуацію: «Платник сплатив 
податок на прибуток більше ніж потрібно, бажає по-
вернути суму переплати, але податкова не поспішає 
це робити. Платник йде до суду з вимогою зобов’яза-
ти податкову подати висновок до казначейства про 
повернення переплати. Суд задовольняє позов» [3].

Розглядаючи судову практику, адвокат послуго-
вується синонімічними висловлюваннями на зразок 
повернення надмірно сплачених коштів з податку на 
прибуток; повернення переплати; повернення надміру 
сплачених грошових зобов’язань; повернення надміру 
сплаченої суми грошового зобов’язання з податку на 
прибуток; повернення надміру сплаченої суми подат-
ку; повернення переплати з податку на прибуток.

Та частина судових рішень, яка не пов’язана з ін-
формацією про конкретний час, про суму коштів, про 
виконавців, може варіюватися, пор.: Про порушення 
своїх прав позивач дізнався; дізнатися про порушення 
своїх прав, свобод чи інтересів.

Матеріали юридичних блогів насичені не тільки 
фаховими термінами й нейтральнооцінними текстами. 
Адвокати висловлюють свою оцінку дій посадових 
осіб, яка часто передається емоційно-експресивними 
засобами, фразеологічними зворотами. Показове ви-
користання експресивного потенціалу  фразеологізмів 
у заголовках текстів на юридичну тему. Пор.: Гарбу-
зові родичі (про родинні зв’язки серед суддів); Краще 
з розумним загубити або Правова позиція адвоката. 
Останній названий текст рясніє фразеологічними зво-
ротами, пор.: Схоже, голова Комітету захисту прав 
адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ 
намагається захистити наші професійні права під 
корінь. Щоб і сліду від тих прав не лишилося.

Невеликий емоційний текст побудовано з викорис-
танням риторичних питань, розмовних слововживань, 
що в поєднанні з фаховими висловлюваннями створю-
ють ефект стилістичного контрасту, гри слів: Ще не 
вщухло захоплення від ідей формалізації адвокатсько-
го досьє, як невгамовна захисниця вирішила взятися 
за правову позицію адвоката. Для чого? Для того, щоб 
усе зроблене і сказане адвокатом поза представленою 
на попередньому засіданні «правовою позицією» мож-
на було використати для подання чи окремої ухвали?

Повторюся. З такими захисниками професійних 
прав і гарантій ворогів на треба.

Критична оцінка дій суддів у блогах адвокатів, так 
само як і послідовний детальний аналіз формулювань 
законів, відповідає соціальним запитам суспільства. 
Пояснюючи зміст нормативних документів, ніби  «пе-
рекладаючи» мову законів, мову документів на загаль-
новживану мову, юристи створюють тексти, в яких ви-
користовується емоційний компонент публіцистичного 
стилю, де активно взаємодіють книжні й розмовні дже-
рела сучасної української літературної мови. Як при-
клад, наведемо текст: 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ VS ДЕФЕКТНИЙ ЗАКОН
Воістину приємно несподіваним у вітчизняній су-

довій правотворчості стало рішення Попаснянського 
районного суду Луганської області по адміністратив-
ній справі №, в якій суд став на захист майнових інте-
ресів пенсіонерки, яка незаконно торгувала цигарками 
економсегменту, та маючи прибуток від незаконної ді-
яльності приблизно 260–300 грн. на місяць за нормами 
КУпаП мала бути оштрафованою на суму від 17 тис. 
грн. Суд конфіскував цигарки та обмежився штрафом 
у 170 грн., аргументувавши позицію непропорційністю 
юридичної відповідальності вчиненому правопорушен-
ню, а також скрутним матеріальним становищем по-
рушниці у вигляді мізерної пенсії, що змусило останню 
займатися де-факто підприємницькою діяльністю без 
реєстрації та отримання ліцензії на торгівлю підак-
цизним товаром.

Особливий інтерес у зазначеній постанові стано-
вить мотивувальна частина, в яку суд включив еле-
мент інтерпретації згідно з американською правовою 
традицією, а саме приєднався до філософської думки, 
висловленої його колегою з Верховного Суду США: 
«Природа справедливості, як давно зауважив Аристо-
тель, полягає у виправленні закону, коли він є дефек-
тним через свою універсальність». 

Висловивши цей меседж, який коротко, але ємко 
[правильно: містко, – С.Є.] окреслює систему мораль-
но-етичних координат, з якої виходить суд при вирі-
шенні цієї конкретної справи, останній посилив свою 
позицію прецедентним рішенням Конституційного 
Суду України від 02.11.2004 р. № 15-рп/2004 у спра-
ві про визначення судом більш м’якого покарання, в 
якій КСУ було визнано неконституційним положення 
ч. 1 ст. 69 КК України в частині, яка унеможливлює 
призначення особам, які вчинили злочини невеликої 
тяжкості, більш м’якого покарання, ніж передбаче-
но законом. Тобто, якщо з позицій індивідуалізації та 
домірності покарання, що забезпечують його справед-
ливість, можна призначати більш м’яке покарання за 
злочин, цілком доречним і легітимним є аналогічний 
підхід при вирішенні адміністративних справ. І з цим 
завданням успішно впорався місцевий суд, який не став 
формально-законно накладати на пенсіонерку штраф 
у розмірі, який дорівнює її річній пенсії, хоча і зробив на 
майбутнє суворе попередження про вірогідність та-
кого підходу при рецидиві. 

Якщо дивитися на зазначене рішення більш широ-
ко, з позицій судового розвитку права, слід визнати, 
що цей приклад ілюструє перші кроки нової судової 
правотворчості в Україні, коли суд застосовує прин-
цип верховенства права (ст. 8 Конституції України) 
та оцінює зміст закону (зокрема, КУпАП), з огляду 
на мету адміністративного стягнення, що полягає, 
насамперед, у вихованні особи, яка вчинила правопору-
шення, а також запобіганню вчинення нових правопо-
рушень. Адже присяга судді «присягаю ˂…˃ справед-
ливо ˂…˃ здійснювати правосуддя ˂…˃, керуючись 
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принципом верховенства права, підкоряючись лише 
закону» (ст. 57 Закону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів») вимагає від судді дивитися «крізь» закони 
і не застосовувати їх, якщо вони суперечать справед-
ливості та верховенству права, витоки яких містять 
Конституція та низка міжнародно-правових актів з 
прав людини [3]. 

Звертаємо увагу на семантичну взаємодію, текстові 
зв’язки слів-понять і словосполучень, які мають терміно-
логічне значення або набувають його: судова правотвор-
чість, судовий розвиток права, принцип верховенства 
права, міжнародно-правові акти з прав людини, си-
стема морально-етичних координат. На конкретному 
прикладі автор аргументовано пояснює зміст важливих 
юридичних термінів, робить висновок про справедливе 
здійснення правосуддя, про дію принципу верховенства 
права, коли переважає застосування  не універсально-
го закону, а справедливість, судовий захист конкретного 
права конкретної людини. Логіка здійсненого правосуддя 
підтверджена створеним авторським текстом. Професій-
ний виклад інформативного змісту репрезентує зразок 
переконливої функції засобів масової комунікації, в якій 
широко обговорюються питання захисту прав людини, 
утвердження принципів правосуддя в правовій державі.

На жаль, у мовній практиці юристів фіксуємо по-
милки, що свідчать про наявність слабких норм, не-
усталеність літературного стандарту.

Помічаємо випадки непевності автора щодо вжи-
вання деяких лексичних, граматичних форм, пор.: 
Штрафів за неповагу до суду стане більше; прояв не-
поваги до суду; вчинення будь-ким дій, які свідчать про 
явну зневагу до суду або встановлених у суді правил .

До слабкої мовної норми належить уживаний зворот 
Згідно ст. ст(атті), паралельно з яким фіксуємо ре-
комендований нормативний вислів згідно зі статтею. 
Пор. також: Згідно даного Порядку, повідомлення про 
прийняття працівника на роботу подається  власником 
підприємства; При цьому право приватної власності 
закріплено ст.41Конституції та ст. 325 ЦКУ, згідно з 
якими суб’єктами права власності є фізичні та юри-
дичні особи [3]. Поширена варіантність мовного зворо-
ту на зразок згідно порядку і згідно з порядком виявляє 
слабку мовну норму не лише в юридичних текстах, а й 
в інших жанрах офіційно-ділового стилю. Слабку гра-
матичну норму спостерігаємо у вживанні форми родо-
вого відмінка іменників чоловічого роду другої відміни: 
пишуть документУ (правильно: документА). Так само 
поширена в текстах пунктуаційна помилка – кома після 
слів Однак, Тобто, якими починають речення. 

Фіксуємо порушення лексичної норми української 
літературної мови в конкретному слововживанні дієс-

лова вбачати/вбачатися Приклад некоректного сло-
вовживання: Як вбачається з матеріалів справи. 

В усіх різновидах юридичних текстів послугову-
ються формами активних дієприкметників теперіш-
нього часу в прикметниковій функції на зразок кон-
тролюючий орган, регулюючий закон, обслуговуючий 
банк тощо. Якщо в оцінці писемного юридичного 
дискурсу не можемо оминути типових  помилок, то в 
усній комунікації, насамперед, звертаємо увагу на май-
стерність журналіста, який веде розмову, на те, як він 
дотримується не лише норм літературного стандарту, а 
й етично-комунікативних норм спілкування. 

У сучасних ЗМК, в радіо- і телепрограмах журна-
лісти постійно звертаються до тем, пов’язаних із за-
хистом прав людини в державі. Щоб вести дискусії 
на такі теми, вони мають володіти, зокрема, основами 
знань про судову реформу в Україні. З такої журна-
лістської практики увійшов у нашу мову вислів жур-
налістське розслідування. Часто до участі в прямому 
ефірі запрошують фахівців-юристів. Цікаво проходять 
такі зустрічі в програмі Р. Скрипіна й Д. Яневського – 
Ukr MediaNetWork (UMN). Так, 21.04.2017 р. на таку 
програму журналісти запросили адвоката, екс-дирек-
тора департамента люстрації Т. Козаченко, з якою спіл-
кувалися про діяльність судів у нашій країні. 

Відбувся зацікавлений емоційний діалог, коли і 
питання журналіста (Як називається держава, в якій 
громадяни не мають доступу до справедливого неко-
румпованого цивілізованого суду?), і відповідь юриста 
(Неправова держава) відразу інтригують глядачів, 
змушують прислухатися до пояснення про сутність 
правової і неправової держави. Загострює увагу те-
леглядачів коментар журналіста з використанням екс-
пресивних мовних засобів: дуже правові держави 
робили страшні злочини проти людства; корупційні 
схеми; суддя умила руки; така була воля зірок; судова 
справа обсмоктується; державні посадовці були «про-
зорі»: треба перезапускати країну; такий безлад, ще й 
перуки були б на  них (суддів) одягли тощо. Найчастіше 
повторювалися в передачі слова прозорість, прозорий 
як бажана оцінка судової реформи. 

Отже, запроваджувані нові інформаційні програми 
сприяють поширенню правових знань серед громадян 
України. У засобах масової комунікації фахівці-юрис-
ти трансформують юридичні тексти, популярно викла-
дають зміст законів, нормативно-правових документів. 
Зворотний зв’язок із читачами, глядачами, слухачами 
сприяє формуванню правової свідомості громадян 
України, розвиваючи водночас під впливом прагма-
тичних інтенцій комунікантів різні жанри професійної 
мови.
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Політичний дискурс є організованим типом кому-
нікативної взаємодії, що передбачає виявлення стра-
тегій і тактик, які сприяють реалізації комунікативної 
інтенції. Комунікативна стратегія – це план, схема реа-
лізації мовцем комунікативного наміру, що передбачає 
поетапне використання мовних засобів для отримання 
потрібного результату або впливу на співрозмовника. 
Мовленнєва взаємодія передбачає планування поетап-
них дій і загальний план взаємодії, реалізованої через 
глобальну реалізацію комунікативного наміру у вигля-
ді стратегій, що складається з низки комунікативних 
тактик. Кооперативні мовленнєві стратегії орієнтовані 
на досягнення спільного результату і підпорядковані 
загальній комунікативній настанові та рівноправно-
му спілкуванню. Політики-мовці виражають повагу 
до свого співрозмовника та аудиторії, демонструючи 
власні риси мовної особистості та послуговуючись 
відповідними комунікативними стратегіями. Проте 
конкретні моделі комунікативної поведінки у політич-
ному дискурсі, що визначають напрям її розгортання, 
потребують комплексного вивчення та обґрунтування.

Дослідження комунікативних стратегій і тактик 
представлено насамперед теоретичними працями, що 
містять розроблені типології стратегій і тактик у різних 
типах дискурсів (Ф. Бацевич, Т. ван Дейк, О. Іссерс, 
А. Маслова, Г. Почепцов, Н. Формановська, Т. Янко та 
ін.), серед яких особливе місце належить політичному 
(А. Башук, О. Карякін, О. Паршина, Л. Славова, В. Чер-
нявська, О. Чорна та ін.). В українському мовознавстві 
дослідження політичного інтерактиву представлено 
поодинокими науковими працями (Т. Ковалевська,  
Н. Кондратенко, А. Мартинюк, С. Онуфрієв, Н. Петлю-
ченко, І. Шевченко та ін.), що увиразнює необхідність 
подальшого поглибленого опрацювання цього комуні-
кативного сегмента.

Мета статті – схарактеризувати та виявити особли-
вості застосування комунікативної стратегії аргумента-

ції в політичному дискурсі, що передбачало розв’язан-
ня таких завдань: визначити поняття комунікативної 
стратегії, з’ясувати особливості стратегії аргументації 
та проаналізувати конкретні тактики та мовні прийоми, 
за допомогою яких реалізують стратегію аргументації 
в політичній комунікації. Матеріалом дослідження 
слугували тексти стенограм українських політичних 
ток-шоу: «Шустер Live», «Свобода слова», «Велика 
політика», «Чорне дзеркало», «Прайм-тайм» тощо за 
період 2009–2016 рр.

Серед актуальних проблем лінгвопрагматики осо-
бливе місце належить стратегіям і тактикам спілкуван-
ня. Р. Водак акцентує увагу на різноманітних стратегіях, 
які «дають змогу дійти згоди з реальністю, що є части-
ною процесу соціалізації» [1, с. 212]. О. Сковородников 
визначає стратегію як «загальний план або «вектор» 
мовленнєвої поведінки, що виражається в системі про-
думаних мовцем поетапних мовленнєвих дій» [6, с. 6]; 
К. Седов називає стратегії «загальними прагмалінгвіс-
тичними принципами реалізації іллокутивного змісту» 
[4, с. 35]; О. Селіванова вважає, що комунікативні стра-
тегії є «складником евристичної інтенційної програми 
планування дискурсу, його проведення й керування ним 
із метою досягнення кооперативного результату, ефек-
тивності інформаційного обміну та впливу» [5, с. 607];  
Т. Янко вважає, що стратегія «полягає у виборі комуні-
кативних намірів, у розподілі квантів інформації за ко-
мунікативними складниками й у виборі порядку сліду-
вання комунікативних складників у реченні» [8, с. 38].  
Зважаючи на це, основними параметрами, за якими 
визначають комунікативні стратегії, є комунікативна 
інтенція (намір, план, вектор), поетапність мовленнє-
вих дій, результативна мовленнєва поведінка, тобто го-
ловним чинником дефінування є як намір мовця, так і 
планування досягнення потрібного результату. 

Серед стратегій кооперативного типу комунікатив-
ної взаємодії особливе місце належить стратегії аргу-
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ментації, що пов’язана з умінням політиків вести діалог 
у ситуації інтерактивного спілкування, зокрема форму-
лювати власні думки, відповідати на питання співроз-
мовників, дотримуватися теми розмови, аргументувати 
свої позицію тощо. Стратегія аргументації здебільшого 
характерна для тих типів взаємодії, в яких наявні ве-
ликі за обсягом репліки, що тяжіють до монологічних 
промов: політик формулює свою політичні позицію або 
точку зору, спираючись на раціональні аргументи, на-
приклад: «У нас є проблема – ми 300 років не мали своєї 
держави, і тому українці інтуїтивно – в кожного з нас 
тут черв’ячок недовіри до влади. Ще вчора найнятий 
президент уже сьогодні піддається радикальній крити-
ці. І це добре, це правильно. Але не можна сіяти нена-
висть до своєї ж влади» (Ю. Луценко, «Свобода слова», 
20.10.2014 р.). Аргументативна стратегія передбачає 
формулювання тези, на підтвердження якої наводять ра-
ціональні аргументи. При цьому кожна наступна думка 
логічно випливає з попередньої, а аргументи є достатні-
ми для обґрунтування тези. 

Реалізується стратегія аргументації через комп-
лекс тактик. По-перше, це тактика обґрунтування 
тези, що передбачає побудову мовлення відповідно 
до логічних правил. Йдеться про так звану доказову 
аргументацію, метою якої є «встановлення істинності 
тези з використанням логічних засобів за допомогою 
аргументів, істинність яких вже заздалегідь визначена»  
[7, с. 33]. Зважаючи на це, потрібно сформулювати 
тезу як однозначне, чітке судження, що не має зміню-
ватися протягом доведення, а також вибрати стратегію 
аргументації, яка може бути прямою або непрямою.  
У разі прямого доведення теза спирається на аргументи 
фактичного характеру, чіткі і переконливі, з яких теза 
випливає з логічною необхідністю, наприклад: «І я, і 
усі мої колеги по «Опозиційному блоку» йшли до пар-
ламенту виконувати чіткі зобов’язання перед нашими 
громадянами. Перше – це сприяти встановленню миру 
в нашій державі. Друге питання – це захистити на-
ших громадян від того, що відбувається на сьогодніш-
ній день в економіці нашої держави. І третє питання 
– це дійсно відбудувати цю економіку й відбудувати 
країну» (М. Скорик, «Свобода слова», 12.05.2015 р.). 
Логічна форма цього прикладу підпорядкована прави-
лам аргументації: спочатку сформульовано тверджен-
ня-тезу, яку мовець обґрунтовує, після чого наведено 
три аргументи на її підтвердження. Чіткий перелік ар-
гументів, поданий як перелік питань, створює в адре-
сата ефект логічності думки шляхом мовних маркерів 
послідовності викладу, навіть якщо відсутній логічний 
зв’язок між тезою та аргументами.

Мовними засоби реалізації тактики обґрунтування 
тези є насамперед логічність викладу інформації, чіт-
ка аргументація, наявність прикладів та аргументів.  
З цією метою мовлення будують із залученням встав-
них конструкцій: по-перше, по-друге, отже тощо, на-
приклад: «Нам потрібно декілька речей. Перше – це 
сильна, ну просто непоборна воля лідерів, які хочуть 
змін і які мають свободу, незалежність від кланів ці 
зміни робити. ˂...˃ Друге, що нам потрібно, – нам 
потрібно привести сильні, технократичні, незалежні 
від будь-яких корупційних впливів команди, які здат-
ні в уряді не очолювати старі схеми Януковича, а ре-
ально їх ламати» (Ю. Тимошенко, «Свобода слова», 
06.10.2014 р.). Логічність викладу посилюється яскра-
вими прикладами, ілюстраціями, що впливають на сві-
домість і підсвідомість адресатів. При цьому наявність 
фактичних логічних зв’язків не є обов’язковою, голов-

не – створити враження логічного слідування думок та 
подати власну мотивацію подій і вчинків.

Розмірковування з логічним структуруванням думок 
та аргументів сприймається аудиторією лише за умов 
прозорості аргументативної бази, тоді як підкреслено 
раціональні виступи з великою кількістю доказів та фак-
тів, зокрема цифрового характеру, не запам’ятовуються і 
не впливають на визнання позиції політика, наприклад: 
«По різним оцінкам, від 500 квадратних кілометрів до 
1,5 тисяч квадратних кілометрів збільшилася зона оку-
пації на Донбасі. Заведено, по оцінкам наших силовиків, 
43 тисячі бойовиків спільно з військовими російської 
армії. 43 тисячі. Це вже армія, яка працює сьогодні на 
Донбасі. Крім того, за цей час завезено близько 780-ти 
танків, більше 1-ї тисячі бронемашин» (Ю. Тимошенко, 
«Свобода слова», 16.03.2015 р.). Наведення цифрових 
відомостей виступає тут як маніпулятивна технологія, 
тому що перевірити відповідність наведених даних не-
можливо. Отже, тактика обґрунтування тези передбачає 
раціональну аргументацію з прямим і непрямим дове-
денням та спростуванням тези опонента через наведен-
ня переконливих аргументів. 

По-друге, це тактика діалогічності, оскільки по-
лемічність політичних ток-шоу передбачає домінування 
діалогічних єдностей у спілкуванні. Політики як від-
повідають на питання ведучого, так і спілкуються між 
собою. Питання має конкретний характер і формулює 
тему розмови, а відповідь у розгорнутій формі містить 
виклад позиції політика щодо обраної теми, наприклад:: 
«У мене запитання як до фахівця з питання зовнішніх 
зобов’язань нашої країни. Скажіть, будь ласка: який був 
державний борг України в 2013 році щодо ВВП? Б. Куш-
нірук: Вибачте, в нас відбулася девальвація в результа-
ті... і впав ВВП. Да, і більше того: Несторе Івановичу, 
нагадаю, що в нас іде війна, яка багато в чому пов’яза-
на з діяльністю вашої партії» (Н. Шуфрич, «Свобода 
слова», 09.03.2015 р.). Конкретні питання передбачають 
чіткі розгорнуті відповіді, однак це правило часто по-
рушується в політичному дискурсі, тому мовець змуше-
ний неодноразово формулювати питання, щоб отримати 
чітку відповідь.

Загалом в інтерактивному політичному дискурсі 
відповідь має бути розгорнутою, становити цілісну ре-
пліку прямого адресата, який формулює свою думку 
не лише для мовця, а й для масової аудиторії. Завдяки 
цьому прямі відповіді подають у формі мікротекстів 
або надфразних єдностей, що зумовлює «розмивання» 
їхньої семантики, наприклад:: Пане Жебрівський, от 
ваша особиста позиція: видаємо чи не видаємо пен-
сії тим, хто на окупованій території? (А. Куликов);  
Я... я думаю, знову ж таки, що якщо приймаємо рішен-
ня, то комплексне рішення. Тільки частково рішення не 
можна... не можна прийняти. Спонукати людей... Тоб-
то, знову ж таки, мікс проблем. Наведення порядку на 
частині, контрольованій українською владою, невидача 
пенсіонерам, які не проживають на території, контро-
льованій українською владою, економічна блокада – оце 
все може принести якийсь позитив (П. Жебрівський, 
«Свобода слов», 15.06.2015 р.). Загальна ствердна від-
повідь на питання ведучого поєднана із зайвими роз-
мірковуваннями, що не сприяють її вичленовуванню із 
контексту. Більше того, адресат не відповідає ствердно, 
а заперечує негативну відповідь, тому мовець має само-
стійно зробити висновок про те, що адресат підтримує 
видачу виплат на окупованих територіях. 

Діалогічний характер ток-шоу як форми спілкуван-
ня детермінує внутрішню діалогічність монологічних 
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реплік його учасників, звідси й широке вживання рито-
ричних питань, а також власне питальних речень, на які 
дає відповідь сам мовець. Тактика діалогічності часто 
поєднує всі засоби репрезентації – питально-відповідні 
комплекси, аргументативність, раціональність викла-
ду, але разом із тим залучають й емоційні аргументи, 
наприклад: «Перше: чому Ляшко правий? Тому що я 
правду кажу. Тому люди мене і підтримують. А якщо 
ви думаєте, що якщо ви будете виливати на мене відра 
бруду, то люди перестануть мене підтримувати, – ні. 
Чому? Тому що кожна людина думає те, що я вам у очі 
кажу» (О. Ляшко, «Свобода слова», 18.08.2014 р.). Емо-
ційна аргументація найкраще впливає на масового адре-
сата, тому її й використовують у тактиці діалогічності.

Діалогічність спілкування посилюється питаль-
но-відповідними єдностями, представленими в моноло-
гічного мовленні – в розгорнутих репліках мовців-полі-
тиків, наприклад: «Хто сьогодні тут, в студії, скаже 
про те, що нам цілісність не потрібна або ми маємо 
вітати сепаратистів, які будуть приймати на різно-
му рівні рішення, щоби вийти зі складу України? Звіс-
но, ні. Мають бути дуже чіткі оперативні кроки, і саме 
європейські експерти, і в тому числі і внутрішні екс-
перти пропонували, щоби ці функції були у Президента. 
Чому?  Тому що іноді потрібно приймати дуже швид-
ко ці рішення, і це означає, що Президент як загально-
національно обраний лідер має брати на себе відпові-
дальність і приймати це рішення – тобто дати, так 
би мовити, відсіч сепаратистам. Все, більше жодних 
питань стосовно інших повноважень просто немає» 
(В. Гройсман, «Свобода слова», 22.06.2015 р.). У наве-
деному фрагменті наявні й риторичне, і пряме питання, 
на які відповідає мовець. Він звертається не стільки до 
безпосереднього адресата, скільки до аудиторії в студії 
та глядачів, аргументуючи свою позицію та перекону-
ючи у власній правоті. С. Поварнін, виокремлюючи 
особливий тип суперечки «для слухачів», зазначає, що 
сперечаються тут не для наближення до істини, не для 
того, щоб переконати одне одного, а виключно для того, 
щоб переконати слухачів або вплинути на них» [3, с. 24], 
наприклад: «Ну, я розумію, що не голосує Опозиційний 
блок. Чому не голосує «Батьківщина»? Чому люди, ко-
трі декларують себе партією Майдана, позбавляють 
голосу тих, хто захищає Майдан в гарячій точці? 
Мені здається, що усі демократичні сили, і «Батьків-
щина» – в першу чергу, мають ініціювати чергову се-
сію і таки проголосувати за цей закон» (Ю. Луценко, 
«Свобода слова», 20.10.2014 р.). У наведеному прикладі 
питання мають риторичний характер, однак вони також 
посилюють діалогічний характер спілкування. Мовець 
тут не відповідає на питання, а коментує їх, не погоджу-
ючись з умовним співрозмовником. 

Політичні ток-шоу є втіленням саме цього різнови-
ду суперечки, тому діалогічність цього виду взаємодії 
є умовною, по суті, це вплив на аудиторію через взає-
модію з адресатом у студії. Саме тому наявність діало-
гічних єдностей і питань, на які дає відповідь мовець, 
характерна для інтерактивної політичної комунікації. З 
огляду на це, тактика діалогічності репрезентована як 
у діалогічному, так і в монологічному мовленні, проте 
покликана створити ілюзію комунікативної взаємодії, 
реального спілкування, де метою є не переконання, а от-
римання нової інформації.

По-третє, тактика компромісу відповідає макси-
мам, що підпорядкована комунікативній настанові на 
співробітництво та врахування інтересів співрозмовни-
ка. Можна говорити про реалізацію принципу ввічли-

вості (Дж. Ліч [9]), що передбачає актуалізацію кому-
нікативних інтересів адресата, наприклад: «Я не хотів 
би вступати з таким шанованим експертом у дискусію.  
Я висловлюю свою точку зору» (С. Рудик, «Свобода сло-
ва», 18.08.2014 р.). Тактика компромісу, на нашу думку, 
охоплює вербальне вираження максим згоди, симпатії і 
схвалення, зважаючи на що її представляють висловлен-
ня, орієнтовані на адресата.

Максима згоди реалізована під час висловлення 
підтримки іншого учасника дискусії, наприклад: «А ви 
знаєте, я, власне, цілком погоджуюся з головою міста 
Львова, з паном Садовим» (Ю. Тимошенко, «Шустер 
Live», 19.05.2014 р.); «Бо ще раз я наголошую, ви аб-
солютно праві: реформі економічні, модернізація еко-
номіки, побудова конкурентної економіки, зняття за-
шморгу корупції з виробників» (П. Порошенко, «Шустер 
Live», 13.05.2014 р.). Визнання позиції адресата ство-
рює кооперативний формат взаємодії, що узгоджується з 
реалізацією всіх правил спілкування. Мовець одночасно 
погоджується з позицією співрозмовника та висловлює 
власну думку, яка може значною мірою і відрізнятися 
від запропонованого опонентом. Однак через максиму 
згоди цей факт уможливлює сприйняття інформації без 
критики: адресат переконаний, що його позиція прийня-
та, тому й не аналізує репліку іншого комуніканта. Мак-
сима схвалення реалізується тоді, коли один з учасників 
полеміки подає позитивні оцінки дій будь-якого іншого 
комуніканта, наприклад: «І так, я зараз підтримую Ар-
сенія Яценюка, тому що я вважаю, що він ефективний 
прем’єр, а в нинішніх умовах країні потрібен ефективний 
прем’єр» (Т. Чорновол, «Свобода слова», 20.10.2014 р.).  
Схвалення, поєднане з іронією, все одно сприяє реалі-
зації кооперативної взаємодії в ПД, наприклад: «Пане 
Тарасе, я аплодую вашому рішенню щодо того, що ви 
зробили само люстрацію. Я думаю, що це правильно» 
(В. Хорошковський – Т. Чорноволу, «Свобода слова», 
29.09.2014 р.). Висловлення позитивного ставлення до 
співрозмовника сприяє конструктивному розгортан-
ню спілкування, а висловлення схвалення його дій або 
згоди з його позицією знімає можливість політичної 
конфронтації. У ПД такий прийом є вдалою тактикою, 
оскільки, з одного боку, створює атмосферу співробіт-
ництва, а з іншого боку, дає змогу провести свої ключові 
положення без критики. Компліменти використовуєть-
ся і без іронічного ставлення до співрозмовника, тоді 
реалізовано максиму схвалення в чистому вигляді, на-
приклад: «Пані Тимошенко говорить, безперечно, мудрі 
речі, вона є великий політик» (А. Садовий, «Шустер 
Live», 19.05.2014 р.).

Уналежнюємо і прийом подяки, тобто використання 
етикетних конструкцій, звернених до всіх типів адреса-
тів, наприклад: «Я хочу подякувати усім, хто підтри-
мував мене у ті дні: незалежно від того, як ви правильно 
сказали, до яких політичних сил вони відносяться. Дійс-
но, у такі хвилини підтримка і увага – вона важливі» 
(Н. Шуфрич, «Свобода слова», 13.10.2014 р.). Подяка  
є ритуальною дією, однак вона налаштовує адресата на 
позитивне сприйняття мовлення та створює імідж вихо-
ваного, чемного політика-мовця.

Загалом тактика компромісу передбачає як враху-
вання позиції іншого комуніканта, орієнтацію на його 
вербальну поведінку, так і формулювання тверджень 
морально-етичного типу, з якими не можна не погоди-
тися, наприклад: І. Крулько: «Треба зайняти проукраїн-
ську позицію. Розумієте? Треба стати на бік України, 
коли проти нас йде ворог Путін, а не бути на його боці. 
У чому проблема?» М. Скорик: «Ви сказали про те, що 



69Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

ми маємо покаятися. Я вам скажу наступне... Будь-яка 
людина – вона грішна, і вона має покаятися. Але ми ма-
ємо каятися перед Господом і перед людьми, а не пе-
ред колегами, які точно такі ж грішні, як і ми з вами» 
(«Свобода слова», 12.05.2015 р.). О. Івін називає такий 
коректний прийом суперечки «спростування опонента 
його власною зброєю» [2, с. 382], коли мовець спираєть-
ся на висловлення співрозмовника, однак інтерпретує 
їх на свою користь. Такий хід у політичному дискурсі 
сприймається як реалізація компромісної поведінки, але 
його метою є отримання переваги над опонентом. Отже, 
тактика компромісу реалізує принципи кооперації та 
ввічливості, зокрема максими схвалення, згоди та сим-
патії, а також дозволяє використання іронії та коректних 
засобів суперечки з метою впливу на адресата.

Комунікативна стратегія аргументації передбачає 
формулювання тези, на підтвердження якої наводять 
раціональні аргументи, при цьому кожна наступна 
думка логічно випливає з попередньої, а аргументи є 
достатніми для обґрунтування тези, тобто політичний 
дискурс формується за логічними правилами доведен-
ня. Максима якості спілкування знаходить у цій стра-
тегії повне втілення, тому політики-мовці мають не 
переконувати і впливати на співрозмовника, а довести 
йому власну позицію за допомогою раціональних аргу-
ментів, без використання маніпуляції. Тактики страте-
гії аргументації – це обґрунтування тези, діалогічності 
та компромісу, що узгоджуються, насамперед, із мак-
симою способу вираження та принципом ввічливості 
Дж. Ліча.

Література
1. Водак Р. Язык. Дискурс. Политика / Р. Водак. – Волгоград : Перемена, 1997. – 139 с.
2. Ивин А. Теория аргументации : [учебн. пособие] / А. Ивин. – М. : Гардарики, 2000. – 416 с.
3. Поварнин С. Спор. О теории и практике спора / С. Поварнин. – СПб. : Лань, 1996. – 160 с.
4. Седов К. Дискурс и личность : Эволюция коммуникативной компетенции / К. Седов. – М. : Лабиринт, 2004. – 320 с. 
5. Селіванова О. Сучасна лінгвістична енциклопедія : Напрями та проблеми : [підручник] / О. Селіванова. – Полтава : 

Довкілля-К, 2008. – 712 с.
6. Сковородников А. О необходимости разграничения понятий «риторический прием», «стилистическая фигура», «рече-

вая тактика», «речевой жанр» в практике терминологической лексикографии / А. Сковородников // Риторика – Лингвистика. –  
Смоленск, 2004. – Вып. 5. – С. 5–11.

7. Хоменко І. Еристика : Мистецтво полеміки : [навч. посібник] / І. Хоменко. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 192 с.
8. Янко Т. Коммуникативные стратегии русской речи / Т. Янко. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 384 с.
9. Leech G. Principles of Pragmatics / G. Leech. – L.N.Y.: Longman Inc., 1983. – ch. 6. – P. 132–156.



70 Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

© Л. В. Зіневич, В. В. Красавіна, 2017

УДК 81’42:323.3

Зіневич Л. В., Красавіна В. В.

КОНЦЕПТ «ВІЙНА» У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

У статті розглянуто лексико-семантичну структуру концепту «війна» та засоби його вербалізації в сучасному суспіль-
но-політичному дискурсі.
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Зиневич Л. В., Красавина В. В. Концепт «война» в современном украинском общественно-политическом дискурсе. – 
Статья.
В статье рассматривается лексико-семантическая структура концепта «война» и средства его вербализации в совре-
менном общественно-политическом дискурсе. 
Ключевые слова: общественно-политический дискурс, картина мира, концепт, вербализаторы.

Zinevich L. V., Krasavina V. V. The concept of «war» in modern Ukrainian socio-political discourse. – Article.
The article dwells on lexical and semantic structure of the concept of «war» and means of its verbalization in modern socio-
political discourse. 
Key words: socio-political discourse, world view, concept, means of verbalization. 

Кожна знакова епоха залишає відбиток у мові, 
створює власний словник, що береже пам’ять про пе-
ребіг історичних подій, явищ, героїв чи антигероїв, а 
водночас відображає формування концептосфери на-
ціональної картини світу. Концепт «війна» належить 
до базових й універсальних: він представлений у всіх 
культурах і мовах, проте є найбільш менталізованим, 
що зумовлено мілітарною історією кожного народу. 
Зважаючи на національну історію українців, їх трива-
лу визвольну боротьбу, цей концепт має розгалужену 
систему вербалізації та засобів вираження конотації.

Воєнні події в Україні, що розпочалися в 2014 р., 
привертають увагу до цієї теми як кожного пересічного 
українця, так і журналістів, політиків, соціологів, нау-
ковців, що, відповідно, актуалізувало вживання лексики 
воєнної концептосфери. У семантиці найменувань війни 
простежуються світоглядні зрушення в суспільстві: його 
радикалізація, поляризація, перебудова системи ціннос-
тей. Тому дослідження концептуалізації поняття війна 
та засобів його вербалізації набувають актуальності.

Проблемам взаємозв’язку мови й українського 
соціуму в діахронічному та синхронічному вимірах, 
вивченню суспільно-політичного мовного дискурсу 
присвятили свої праці Г. Яворська , Ф. Бацевич, Л. Ста-
вицька, Л. Масенко, Є. Карпіловська, С. Єрмоленко,  
О. Тараненко, Л. Струганець, Т. Радзієвська та ін. 

Концепт, концептосфера як предмет наукового дослі-
дження висвітлюються в працях Н. Арутюнової, А. Веж-
бицької, В. Телії, В. Гака, Ю. Караулова, Д. Лихачова, Ю. Сте- 
панова, В. Дем’янкова, В. Колесова, В. Маслової, Ж. Соко-
ловської, Л. Іванової, О. Тищенка та інших лінгвістів.

Мета статті – дослідити вербалізацію концепту 
«війна», який у сучасній мовній картині світу укра-
їнців є одним із ключових і має чи не найпотужнішу 
смислову й прагматичну багатовимірність, та образне 
вираження уявлень українців про війну у сучасному 
суспільно-політичному дискурсі.

Завдання статті:
– визначити структуру концепту «війна» та його 

вербалізаторів у сучасному українському суспіль-
но-політичному дискурсі;

– простежити зв’язки концепту «війна» з іншими 
концептами, мікроконцептами;

– виявити тенденції семантичного розвитку лек-
сем-номінантів концепту «війна» в сучасному  україн-
ському суспільно-політичному дискурсі.

Матеріалом для аналізу послужили тексти новин-
них стрічок інтернет-джерел, соціальних мереж, ЗМІ, 
які охоплюють як авторське, так і народне (широких 
верств) мовотворення.

Виходячи із теоретичних міркувань зазначених нау-
ковців, дамо узагальнене визначення концепту. Концепт 
(від латинського “concipere (conceptus)” – думка чи по-
гляд, основне поняття чи ідея, узагальнення, спеціально 
сформоване з конкретних прикладів. За словниковим 
визначенням, концепт – це формулювання, розумовий 
образ, ментальний прообраз, ідея поняття, саме поняття 
[6]. У психіці це об’єкт ідеальної природи, образ, що вті-
лює певні культурно зумовлені уявлення носія мови про 
світ і водночас є прообразом, прототипом, ідеєю групи 
похідних понять; у мові концепт має певне ім’я, оскіль-
ки реальність відбивається у свідомості не безпосеред-
ньо, а через мову [3, с. 191–192]. Концепт – це фрагмент 
знання, досвід особистості, що включає як мовну, так і 
позамовну інформацію [2, с. 11–14]. 

Семантичне поле концепту «війна» у просторі укра-
їнської лінгвокультури представлено словами із семою 
«зіткнення інтересів»: конфлікт, збройна боротьба, 
стан ворожнечі. Академічний словник подає лише 
два значення 1) пряме: організована збройна бороть-
ба між державами, суспільними класами тощо; 2) пе-
реносне: стан ворожнечі між ким-небудь; суперечка, 
сварка з кимсь; боротьба [5]. Синонімічний словник 
української мови (С. Караванського) подає такий ряд 
мовної реалізації концепту: брань, пря, кровопролит-
тя, м’ясорубка; поет. погуляння; переносне: сварка, 
суперечка, сутичка, конфлікт, боротьба, змагання, су-
перництво, ворожнеча [4, с. 55].

Якщо донедавна, до воєнних подій на сході країни 
превалювало якраз друге, переносне значення слова, 
нині актуалізувалося і стало більш частотним пер-
ше – пряме. Щодня у всіх новинних випусках, інтер-
нет-стрічках, газетах, часописах, виступах політиків, 
побутових розмовах звучить тема війни, яка вербалізу-
ється через розгалужену систему номінативів: «АТО» 
(антитерористична операція), «збройний конфлікт 
на сході», «російсько-українська війна», «російська 
агресія», «російська інтервенція», «російсько-укра-
їнське протистояння», «російська окупація», «неого-
лошена війна» тощо. Приклад із виступу Президента 
України: «Війна буде завершена тоді, коли буде звіль-
нений останній шматок української землі. Поки у нас 
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є окуповані території, війна не завершилася» [https://
antikor.com.ua/articles/66152-]. Із інтерв’ю письменника  
В. Шкляра: «Російсько-українська війна насправді ніко-
ли не припинялась. Лише форми її змінювались. Була 
війна між державами, а не «громадянська». Факт. Був 
період відкритого збройного протистояння, була бо-
ротьба повстанська, підпільна, партизанська… Але 
будьмо відверті: російсько-українське протистояння 
триває і зараз» [http://universum.lviv.ua/previous-site/
journal/2011/2/exclus.htm].

Відсутність однозначного юридично-правового ви-
значення конфлікту, офіційного визнання війни зумови-
ло функціонування різних, інколи навіть взаємовиключ-
них, номінативних кваліфікаторів війни, як, наприклад, 
міждержавна й громадянська. Аналізовані тексти за-
свідчують такі варіанти назв: за місцем (війна на Дон-
басі), за часом (війна 2014–2017 рр.), за стратегією (ви-
звольна), за тривалістю (трирічна війна), за учасниками 
(російсько-українська). У різних дискурсних сферах на 
позначення однієї й тієї самої події використовуються 
різні назви: в офіційній – переважно російсько-україн-
ський конфлікт, антитерористична операція (АТО), у 
соціальних мережах – війна, бойня, м’ясорубка, побоїще 
тощо. 

Вербалізатори концепту «війна» включають такі 
ЛТГ: зброя та військова техніка (танки, ракети, міноме-
ти, РПГ, «Град», «Шквал», «Стилет», кулемети, авто-
мати, гвинтівки, гранати тощо); назви воїнів, військо-
вих звань, чинів, посад тощо (від рядового до генерала, 
воїни, військовики, тиловики, штабісти, волонтери, 
капелани); збройні сили, військові підрозділи (військо, 
армія, полк, батальйон, добробат, рота, взвод, десант, 
штаб, партизанський загін тощо); тактика бойових 
дій та військових операцій (наступ, атака, бій, битва, 
артпідготовка, відступ, відведення зброї, бойові дії, 
оточення, котел та ін..), назви воєнних об’єктів (фронт, 
лінія розмежування, укріпзона); військова амуніція, спо-
рядження (бронежилет, шолом, камуфляж, тепловізор) 
тощо. Зазначимо, що разом із термінологічною, профе-
сійною лексикою широкого вжитку набули її жаргонні 
відповідники (передок, зеленка (насадження), арта (ар-
тилерія), сушка (літак Су), «одвєдьонка» (відведена за 
Мінськими домовленостями зброя), «перемиріє» (оголо-
шення припинення вогню, що порушується), галатейка 
(військова форма низької якості), гуманітарка тощо. 

Окремо варто виділити ЛТГ на позначення власних 
назв: 

1) населених пунктів, які є своєрідними маркерами 
саме цієї війни – Іловайськ, Піски, Дебальцево, шахта 
Бутівка, ДАП тощо, частина з них символізувалася на 
позначення трагедії і героїзму. Аналіз текстів засвід-
чує процес неосемантизації власних назв, їх перехід у 
загальні: «Якщо вірити словам Олланда і Меркель, По-
рошенко завів Україну у найбільший – паризький котел 
цієї війни, наслідки якого для української держави бу-
дуть фатальнішими, ніж від десятьох іловайськів і де-
бальцевих» [http://www.sled.net.ua/]. 

2) військових формувань та позивних бійців і волон-
терів. Тут простежуються певні закономірності – звер-
нення до історичної пам’яті, славетних чи трагічних 
сторінок нашої історії – Княжої доби  і Козаччини, гро-
мадянської і Другої світової чи афганської війн: «Січ», 
«ОУН», «Київська Русь», «Азов», волонтерська орга-
нізація «Чорний тюльпан»; позивні: Князь, Богун, Лю-
тий, Маруся Звіробій, Залізняк, Палій, Афганець тощо. 

Концепт «війна» реалізується через бінарні опози-
ції: війна – мир, свої –  чужі, перемога – поразка, слава 

– ганьба, смерть – життя. Із допису С. Жадана: «Так 
чи інакше ти, пишучи про війну, все одно даєш якусь 
оцінку. Можна керуватися різною інформацією, можна 
займати різні позиції, можна говорити про хунту, мож-
на говорити про орду, можна говорити про орків чи про 
бандерівців, але є простий факт, заперечуючи який, ти 
говориш неправду. Є факт агресії, є факт окупації, є факт 
присутності на території однієї держави громадян ін-
шої, які прийшли зі зброєю в руках. У цьому випадку вза-
галі дуже важко займати нейтралітет, тому що є агресор 
і є фактично жертва» [http://platfor.ma/magazine/text-sq/
re-invent/zhadankarpa]. 

З метою детального аналізу оберемо опозицію 
свій-чужий, бо саме в ній  яскраво простежується ви-
сокий градус конфронтації, радикалізації українсько-
го суспільства, на основі протистояння ідеологій та 
цивілізаційного вибору: націоналізм – імперіалізм, 
проукраїнського, проєвропейського – проросійського, 
прорадянського. Свої – воїни, лицарі, бійці, доброволь-
ці, герої, воїни світла. Вороги – терористи, бойовики, 
сепаратисти, колабораціоністи, бандформування, про-
російські найманці, зелені чоловічки, сепари, колоради, 
рашисти, русня. Високий ступінь емоційно-експресив-
ного забарвлення і відповідно емоційного впливу мають 
новотвори лугандони, донбасюки, путлерівці, «іхтам-
нет», «запоребрики» тощо. А в російських ЗМІ, відпо-
відно, українських військовиків називають: «карателі», 
«фашисти», «неонацисти», «іноземні найманці», вжи-
ваються лексичні та семантичні новотвори – щеневмер-
лики, свідоміти, хунта, укропи, бандерівці. 

Високий ступінь радикалізації й поляризації суспіль-
ства засвідчує те, що одна й та сама номінація у словов-
живанні людей протилежних таборів має й протилеж-
ну конотацію. Те, що для одних є образою, для інших 
–гордість: «Маю честь бути бандерівцем» (Філатов). 
Емоційні пристрасті навколо теми війни активізува-
ли словотворчість, особливо цьому сприяють соціаль-
ні мережі. «Ми всі включені до інформаційного поля, 
вмонтовані в соціальні мережі і тому творення дискурсу 
відбувається, так би мовити, онлайн, маємо своєрідне 
відродження народної творчості, де якийсь яскравий 
пост, вірш, фраза перепощується багато разів і стає по-
пулярною уже без згадки про автора» [1, с. 31]. Таким 
чином народилося чимало слів, наприклад: укри, укро-
пи, кіборги. Українська письменниця О. Забужко так 
відреагувала на появу нової назви українців: «Нас «під-
вищили ранґом». На місце смішного, дебілкуватого ту-
більця-салоїда («младшего брата») в імперській свідо-
мості з’явився таємничий, грізний «укр» – який чомусь, 
замість «растворять ворота» й наливати, – б’є в морду. 
«Укри» – це і є, по факту, визнання української незалеж-
ности: кінець колоніального міфа» [http://zolotapektoral.
te.ua/oksana-zabuzhko-dlya-rosiyan-staly-vzhe-ne-hohlyi-
ukryi/]. 

Номени «чужих» будуються на образах, що спо-
ріднені зі  словником Другої світової війни: путлер’ю-
генд (молоді озброєні російські диверсанти в Україні, 
що беруть участь у масових заворушеннях), рашисти 
(від фашисти), путлерівці (гітлерівці). Вербалізація 
концепту «війна» відбувається через використання 
ідіоматичних виразів: машина війни, проливати кров, 
кидатися в бій, давати відсіч та термінологізованих 
усталених виразів: зона бойових дій, зона розмежуван-
ня, збройна агресія тощо.

Різновекторність реконструкції концепту «війна» 
та суміжних концептів ґрунтується на переносному 
значенні слова. Ще за мирного часу в багатьох сферах 
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суспільного життя – релігії, освіті, культурі, економі-
ці, фінансовій системі, особливо політиці розгоралися 
конфліктні ситуації, суперечки, згадаймо: газова війна, 
конфесійна війна, сирна, табачна (в прямому і перенос-
ному значенні від Табачник), валютна, земельна, майже 
щороку у нас спостерігаються виборчі війни тощо. 

Аналізовані тексти засвідчують високочастотність 
вживання метафор на позначення різних видів війн, що 
прямо чи опосередковано корелюється із задавненим сві-
тоглядним конфліктом, який вилився у відкрите воєнне 
протистояння: глобальна війна, гуманітарна війна, гі-
бридна війна, інформаційна війна, телевізійна війна, про-
пагандистська війна, дипломатична війна, мовна війна, 
війна культур та суміжними: внутрішній фронт, західний 
фронт, гібридна окупація, гібридний лідер тощо. «Кремль 
цілеспрямовано реалізував курс на знищення України. 
Умовно кажучи, він мав два плани: план «А», який пе-
редбачав поступове і мирне знищення нашої держави, і 
план «Б» – одноразове силове її упокорення. Перший по-
лягав у здійсненні гуманітарної агресії та застосуванні 
не збройної, а «м’якої» сили з метою руйнації української 
ідентичності, яка є системоутворюючим чинником наці-
ональної держави. Усвідомивши нездійсненність імпер-
ської мрії про відродження «Единой Великой России», 
доки існуватиме українська Україна, російський владний 
політикум вирішив, що засобом створення «України без 
українців» має стати не війна і (або) геноцидне винищен-
ня української нації, а гуманітарна агресія. РФ реалізує її 
одночасно за кількома напрямами, інспіруючи та підтри-
муючи ведення інформаційно-пропагандистської, мов-
но-культурної, історіософської та конфесійної війн». [В. 
Василенко, http://i.tyzhden.ua/content/photoalbum/]. 

Нова реальність стимулює мовотворчість і вироблен-
ня нових номінативів. У силове поле концепту «війна» 
втягуються нові поняття, явища, що вербалізуються, від-
повідно, у новотворах, напр.: кібератака, кібервійська, 
кіберрозвідка, кіберопір, кіберудари, кіберпартизани, 
кіберокупація, кібернайманці, «армія ополченців, озбро-
єна клавіатурою» тощо. Порівняймо: «Російська воєнна 
технологія – «фабрика тролів»; «Кібервійна набирає 
обертів – у лютому вже цього року міністр оборони Ро-
сії С. Шойгу заявив про створення військ інформаційних 
операцій. Серед завдань нових підрозділів – зокрема і 
кіберудари»; «Поки створення в Україні кібервійськ 
тільки в планах, захистом доводиться займатися кібер-
партизанам – таким, як «Шон». «У хакерів-волонтерів 
немає ні офісу, ні бюджету, їм не світять нагороди або 
звання. Їх об’єднує одна мета – перемога у війні: і у вір-
туальній, і в реальній». 

Узагальненими назвами, що синтезують усі види 
війн стали такі, як тотальна, глобальна та гібридна 
війна. «Сьогодні владна еліта й українське суспільство 
повинні усвідомити, що Росія веде проти України то-
тальну війну. Її кінцевою метою є не відторгнення ча-
стини території і не позбавлення нашої країни права 

цивілізаційного вибору, а знищення українства як яви-
ща й української державності як такої» (В. Василенко). 
Новим, але чи не найбільш поширеним (пошукова си-
стема Гугл видала 63 500 результатів) складником дослі-
джуваної концептосфери, є гібридна війна (англ. Hybrid 
warfare). В українських лексикографічних працях ця 
назва ще не фіксується, а у Вікіпедії та народному інтер-
нет-словнику «Мислово» знаходимо таке визначення: 
«Гібридна війна – сучасний, нетрадиційний тип війни, 
який характеризується використанням дуже широкого 
спектру засобів для досягнення перемоги у конфлікті: 
економічних, політичних, дипломатичних, інформацій-
них на рівні з військовими. Характерним є дуже важ-
лива роль інформаційних технологій та використання 
мобільних груп найманців замість регулярних військ. 
Під час гібридної війни війну можна навіть не оголошу-
вати» [http://myslovo.com/?dictionary]. У гібридній війні  
гібридна зброя і гібридна окупація: «У сучасній війні, де 
90 відсотків агресії становить саме інформаційне руйну-
вання, «деморалізація супротивника», вже не потрібно 
витрачати зайві гроші на бомби. Не потрібно бомбити 
міста. Досить розбомбити мізки. Вам розбомблять міз-
ки – і ви самі винесете завойовникам ключі від міста. 
Я від усієї душі вітаю будь-які спроби обмежити по-
ставки в Україну токсичної зброї з опромінення міз-
ків з країни-агресора. Не забуваймо: весь російський 
контент заражений. Немає нейтрального» [О. Забужко  
http://bukvoid.com.ua/digest/2017/04/21/094205.html].

Ставлення українців до війни чи не найяскравіше 
виявляється в епітетних словосполученнях: визволь-
на, героїчна, неоголошена, братовбивча, справедлива, 
страшна, кривава, брудна, бандитська, не моя, не твоя, 
безглузда, дурна, перезріла, довготривала тощо.

Концепт «війна» в сучасних умовах воєнного кон-
флікту належить до ключових і має високий ступінь 
актуалізації та розгалужену систему вербалізації, що 
будується як на традиційних усталених номенах, так і 
новотворах, які передають своєрідність саме нинішньої 
війни («зелені чоловічки», «окупація зі споротими на-
шивками»). Нова реальність диктує нові номінації, що 
зумовило появу численних, ще не усталених, назв одно-
го поняття (війна гібридна, пропагандистська, інформа-
ційна, тонкого плану, психологічна тощо). Суперечності 
інтерпретацій, у тому числі й на офіційному рівні, впли-
нули на когнітивну структуру концепту: «АТО» (анти-
терористична операція), «збройний конфлікт на схо-
ді», «російсько-українська війна», «російська агресія», 
«російська інтервенція», «російсько-українське проти-
стояння», «російська окупація», «гібридна війна», «не-
оголошена війна». Уживання слова війна в переносному 
значенні властиве практично для всіх сфер суспільної 
життєдіяльності – економіки, освіти, культури, релігії, 
мови, а особливо політики, що засвідчує високий рівень 
напруги у суспільстві (усі воюють проти всіх), його ра-
дикалізації й поляризації.
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КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ЕФЕКТ ВЖИВАННЯ 
НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКІВ В ІНТИМНІЙ ПОЕЗІЇ

Статтю присвячено виявленню комунікативно-прагматичного ефекту вживання неозначених займенників у текстах 
інтимної лірики. Визначено проблеми семантики і функціонування неозначених займенників в інтимній поезії. Окреслено 
корпус неозначених прономінативів, поширених в інтимній ліриці. Проаналізовано комунікативні завдання, які виконує 
неозначений займенник ХТОСЬ. Встановлено прагматичний потенціал прономінатива ХТОСЬ в інтимній поезії.
Ключові слова: неозначені займенники, комунікативно-прагматичний ефект, прагматичний потенціал, інтимна лірика.

Калашник О. В. Коммуникативно-прагматический эффект употребления неопределенных местоимений в интим-
ной поэзии. – Статья.
Статья посвящена выявлению коммуникативно-прагматического эффекта неопределенных местоимений в текстах ин-
тимной лирики. Определены проблемы семантики и функционирования неопределенных местоимений в интимной поэзии. 
Очерчен корпус неопределенных прономинативов, распространенных в интимной лирике. Проанализированы коммуни-
кативные задания, которые выполняет неопределенное местоимение КТО-ТО. Установлен прагматический потенциал 
прономинатива КТО-ТО в интимной поэзии.
Ключевые слова: неопределенные местоимения, коммуникативно-прагматический эффект, прагматический потенциал, 
интимная лирика.

Kalashnyk O. V. Тhe communicative and pragmatic effect of the use of indefinite pronouns in intimate poetry. – Article.
The article is devoted to the identification of communicative and pragmatic effect of the use of indefinite pronouns in the texts of 
intimate lyrics. The problems of semantics and indefinite pronouns functioning in intimate poetry are determined. A framework 
of indefinite pronominative units, prevailing in intimate lyrics, is outlined. The communicative tasks, performed by an indefinite 
pronoun SOMEONE, are under analysis. A pragmatic potential of pronominative unit SOMEONE in intimate poetry is identified. 
Key words: indefinite pronouns, communicative and pragmatic effect, pragmatic potential, intimate lyrics.

Мовні одиниці, які складають художній текст 
(особливо поетичний), нерівноправні, тобто деякі з 
них виявляються більш важливими для його розумін-
ня, ніж інші. До найбільш уживаних, важливих для 
осмислення поетичного тексту мовних одиниць нале-
жать займенники [7, с. 56]. Ю.М. Лотман звертає ува-
гу на те, що лірика додає ще одну ланку – «систему 
займенників, яка стає універсальною моделлю люд-
ських стосунків» [4, с. 84].

Сучасна українська літературна мова характеризуєть-
ся розвиненою системою неозначених займенників, які 
утворюють окрему, до того ж, самодостатню, підсистему 
в системі прономінативних слів. Вони вказують на не-
визначеність особи, предмета, ознаки, якості чи кількіс-
ного вияву, тобто виражають неясне, невідоме, точно не 
визначене загальне уявлення про особу, предмет, якість, 
властивість, належність, кількість, порядкове місце яко-
гось предмета (істоти) в низці інших тощо. Неозначені 
займенники беруть участь у передачі різних видів неозна-
ченості, під якою розуміють відсутність точної ідентифі-
кації особи, предмета, ознаки, кількості тощо [3, с. 105]. 
Такі займенники виступають важливим засобом комуні-
кації, зокрема економії мовленнєвих зусиль, оскільки без 
їхньої участі навіть найзагальніше неозначене значення 
довелося б передавати цілими реченнями, а в окремих ви-
падках й зовсім не можна було б виразити іншими мовни-
ми засобами без зміни змісту повідомлюваного [2, с. 30].

Прономінативи досі не набули комплексного 
системного опису, зокрема залишаються невирішени-
ми проблеми, пов’язані з їхніми функціями в текстах 
інтимної лірики. Актуальність дослідження визнача-
ється відповідністю спрямування наукових розвідок 
із проблем морфології, зокрема поетичного тексту, на 
встановлення комунікативно-прагматичного ефекту 
неозначених займенників у текстах інтимної поезії.

Проблему семантики і функціонування неозначе-
них займенників порушено в працях Л.А. Булахов-
ського, В.В. Виноградова, А.П. Грищенка, І.В. Дуд-
ко, І.Г. Матвіяса, М.І. Откупщикової, В.М. Ожогана, 

О.В. Падучевої, М.Я. Плющ, О.М. Селіверстової та 
інших дослідників. 

Поетичні тексти характеризуються високою лако-
нічною образністю, яка передбачає інтерпретаційну 
відкритість потрактування змісту. Конкретність та чіт-
кість заважають такій меті, тому лірика тяжіє до неви-
значеності, неконкретності, амбівалентності та завуа-
льованості. Неозначені займенники є одним із засобів 
реалізації такої особливості поетичної мови. Суть нео-
значених займенників передбачає їхню референційну 
невизначеність, неможливість відновлення денотатів. 
Але закони поетичної мови можуть порушувати цю за-
кономірність, створюючи цілий перелік не властивих 
цій групі слів контекстів ужитку.

Потенціал семантики неозначених займенників 
найчастіше пов’язаний із реалізацією образності, екс-
пресивності, емоційності. Водночас створюється ефект 
відстороненості ліричного героя від референтів, позна-
чених неозначеним займенником, неважливості їхньої 
родової (видової, соціальної, вікової) приналежності; у 
таких конструкціях підкреслюється інше ядро – дії, яка 
перебирає на себе найбільшу значущість.

І.В. Дудко звертає увагу на те, що неозначені займенни-
ки розглядаються як один із засобів вираження прагматич-
ної неозначеності у словʼянських (безартиклевих) мовах, 
зокрема й в українській, у звʼязку з їхньою функцією вка-
зівки на обʼєкт, певним чином виділюваний із класу собі 
подібних [3, с. 108].

Дослідниця виділяє три основні принципи семан-
тико-функціонального аналізу неозначених займенни-
ків: 1) прагматичний; 2) логічний; 3) референційний  
[2, с. 48]. У цьому дослідженні за основу беремо прагма-
тичний принцип аналізу неозначених прономінативів. 
Цей принцип отримав таку назву у зв’язку з тим, що 
дослідження семантико-функціональних особливостей 
неозначених займенників спираються, в основному, на 
категорії мовленнєвого акту (мовець, слухач, ситуація 
мовлення тощо) та прагматичні поняття (відомість–не-
відомість, фонд знань співрозмовників та ін.) [2].
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Сутність проблеми, яка окреслена в цій розвідці, 
полягає в потребі проаналізувати комунікативно-праг-
матичний ефект використання неозначених займенни-
ків у текстах інтимної поезії. 

Мета статті – виявити комунікативно-прагматич-
ний ефект неозначених займенників у текстах інтимної 
лірики.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’я-
зання таких завдань:

– окреслити корпус неозначених займенників, які 
поширені в інтимній поезії;

– визначити проблеми семантики і функціонування 
неозначених займенників;

– виявити комунікативні завдання, які виконують 
неозначені займенники; 

– встановити прагматичний потенціал зазначених 
прономінативів в інтимній поезії.

Найцікавіший, з лінгвістичного погляду, носій ідеї 
незнання – неозначені займенники. У сучасній інти-
мній ліриці неозначені прономінативи мають особливе 
стилістичне призначення. Йдеться про ті суб’єкти не-
визначеності, які має на думці автор (мовець). О.М. Се-
ліверстова зазначає: «Неповнота повідомлюваної слу-
хачеві інформації визначається або нестачею знань 
мовця, або узагальненим характером висловлювання, 
або тим, що розкриття індивідуальної характеристики 
актантів несуттєве для слухача» [8, с. 60].

Аналіз фактичного матеріалу показав, що найпоши-
ренішим у сучасній інтимній поезії є вживання неозна-
ченого займенника ХТОСЬ.

І.В. Дудко виділяє для займенника ХТОСЬ такі 
часткові значення:

– невідомість для мовця конкретного учасника події;
– узагальнений об’єкт, індивідуальність якого не-

суттєва для мовця, але суттєва його наявність як учас-
ника події [2, с. 53]. 

Дослідниця вирізняє кілька значень для прономіна-
тива ХТОСЬ: 1) якась 1 людина (невідомо хто); 2) якась  
2 людина (точно не названа, та чи інша); 3) деякі люди  
(«є такі, які˂...˃») [2, с. 127].

Перше значення «якась 1 людина» («невідомо хто») 
співвідноситься з конкретним референтом, невідомим 
мовцеві (авторові тексту), і, як правило, сполучається з 
дієсловом, що позначає актуальну дію або стан [2].

Друге значення «якась 2 людина» («точно не названа», 
«та чи інша») не співвідноситься з конкретним референ-
том, тобто вказує на окремого фіксованого, але неконкре-
тизованого для мовця учасника ситуації, і за значенням 
наближується до займенника ХТО-НЕБУДЬ [2].

У третьому значенні «деякі люди» займенник ХТОСЬ 
виступає синонімом до ДЕХТО. У разі повторення або 
протиставлення ХТОСЬ означає «один, другий (інший); 
дехто». ХТОСЬ виявляє значеннєву близькість до займен-
ника ДЕХТО й тоді, коли вживається для вказівки на осо-
бу, яку мовець знає, але не хоче називати, прагне прихова-
ти, уникнути прямого називання, або ж натякає на когось 
конкретного, добре відомого учасникам комунікації [2].

Неозначені займенники демонструють специфічну, 
притаманну окремому автору систему взаємовідносин зі 
світом, допомагають ліричному героєві окреслити своє 
Я. Наприклад, в інтимній ліриці Л. Костенко неозначені 
займенники трапляються рідко, і ці поодинокі випадки 
свідчать про те, що та поетична безіменність, якої вима-
гає жанр, зреалізована в основному за допомогою особо-
вих займенників. Поетеса нечасто використовує неозна-
чені займенники у своїй інтимній ліриці, але якщо вживає 
їх, то при цьому часто вдається до стилістичного прийо-

му антитези. В інтимній поезії «В дні, прожиті печально 
і просто» спостерігаємо тріаду Я–ТИ–ХТОСЬ: «Я чекала 
тебе з доріг. Забарився, прийшов нескоро. Марнувала я 
дні в жалю. І в недобру для серця пору я сказала комусь: –  
Люблю… – Хтось підносив мене до неба, я вдихала його 
голубе... І не мріяла вже про тебе…» [14, с. 94]. У цьому 
вірші займенник ХТОСЬ (КОМУСЬ) у значенні «якась 
людина» співвідноситься з конкретним референтом, ві-
домим мовцеві (авторові тексту), але не важливим для 
нього, і сполучається з дієсловом СКАЗАЛА, що позначає 
актуальну дію.

Ще один яскравий приклад тріади Я–ТИ–ХТОСЬ:  
«Я для тебе буду красивою, А для когось, може, й ніякою, 
А для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, 
коброю» [10, с. 48]. У поезії Л. Костенко «Між іншим» 
перші два референти протиставляються третьому. Проно-
мінатив КОГОСЬ (ХТОСЬ) повторюється і виступає си-
нонімом до ДЕХТО. Використання займенника КОГОСЬ 
(ХТОСЬ) вказує на несуттєвість для авторки конкретиза-
ції учасників події (ситуації), несуттєвою для неї є їхня 
індивідуальність, але суттєва їхня наявність як учасників 
відповідної події (ситуації). Заперечний займенник НІ-
ЯКОЮ посилює семантику неозначеного займенника. 
Як бачимо, поетика цих рядків заснована на художньому 
прийомі антитези.

Інтимна поезія В. Крищенка «Жіноча недовіра» по-
чинається неозначеним займенником ХТОСЬ: «Хтось 
зрадив, наробив комусь біди, Кидав слова, неначе брит-
ва, гострі, Мені чуже знов приписала ти, Щоб я одвічно 
ніс тавро підозри» і далі «Щоб мовчки за когось відпо-
відати І так болюче за когось страждать» [11, с. 207].  
В аналізованому вірші форми неозначеного прономінати-
ва ХТОСЬ слугують для експресії, вираження переживань 
ліричного героя, його розпачу. Неозначений займенник 
тут перебирає на себе функцію вказівки на відстороне-
ність, непричетність до КОГОСЬ, хто є справжнім вину-
ватцем неприємної ситуації.

Вірш Т. Карабовича «хтось вибіг вранці а повернувся 
ввечері» (орфографія автора) також починається неозна-
ченим прономінативом ХТОСЬ, який фігурує у перших 
двох рядках поезії: «Хтось вибіг вранці а повернувся 
ввечері хтось на когось чекав довго і дуже втомився 
цвіли яблуні а потім були яблука і лелеки відлетіли на 
Спаса і ми кохалися а потім я вийшов коли повернувся 
ти була наго» [12, с. 529]. У вживанні неозначеного за-
йменника ХТОСЬ (КОГОСЬ) як суб’єкта й об’єкта дії 
відчувається алюзія листування Л. Українки з С. Ме-
режковським. Референтна співвіднесеність займенника 
ХТОСЬ (КОГОСЬ) встановлювана – це мовець і співроз-
мовник. Фактично це Я і ТИ, але в цьому простежується 
мовна гра, притаманна жанру інтимної поезії.

У поезії М. Луківа «Ранкові дзвінки телефонні» ко-
хана людина подається мовцем (автором) як далекий, 
недосяжний образ. За допомогою займенника КОМУСЬ 
(ХТОСЬ) автор намагається донести читачеві інформа-
цію про «відсутність знайомства» з людьми, до кола 
яких увіходить його кохана в реальному житті – її ро-
диною: «А потім – робота й родина, Гірке, мов полин, 
каяття. Комусь ти і мати, й дружина, Без тебе жит-
тя – не життя» [13, с. 209].

В інтимній поезії К. Москальця «Вона» неозначений 
займенник ХТОСЬ указує на невідомість для автора кон-
кретного учасника події (хто-небудь): «Хтось принесе білі 
айстри Скаже хтось: «Життя прекрасне» Так життя 
прекрасне а вона А вона сидітиме сумна» [12, с. 561]. 

Аналогічна ситуація спостерігається у вірші М. Кі-
яновської «Твої очі змінюють колір, як ніч над морем», 
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де прономінатив ХТОСЬ вказує на невідомий ні адре-
сантові, ні адресатові об’єкт: «То деінде піски, чагарі, 
буреломи і плавні. Хтось захоче тут зрізати шлях свій –  
і зріже навіки. Знаєш, я навіть вірю: твоє освідчення 
майже справжнє, Як рана навмисно роз’ятрена в під-
топтаного каліки» [12, с. 645]. 

В еротичній поезії М. Шунь «Воскресіння Купалона» 
неозначений прономінатив ХТОСЬ теж виступає в значен-
ні «та чи та людина», «хто-небудь», «будь-хто»: «А потім 
розцвітають вишні-мерви – священні дерева усе-Вішну, і 
хтось поясочок срібний з талії згубить на бистрії води і 
гучні хороводи» [9, с. 265].

Дещо інша картина простежується у вірші М. Ягоди 
«Сад. В постелі попід небом», де займенник ХТОСЬ, ви-
ступаючи в значенні «хто-небудь», актуалізує семантику 
«не Я», «крім мене»: «Розкрите лоно жіноче – в тобі очі 
її, на зеленому полі вітер. Закурюючись в ріку дівочості – 
де я, хтось» [9, 267]. 

В інтимній поезії К. Калитко «Я гортаю ці дні. Я ви-
читую з них тебе» неозначений займенник ХТОСЬ у зна-
ченні «невідомо хто» вказує на наявний, але невідомий 
мовцеві й слухачеві об’єкт і сполучається з дієсловом 
ПРОЧИТАВ, що позначає актуальну дію: «Я гортаю ці 
дні. Я вичитую з них тебе Так, як хтось прочитав би са-
мотні сліди на березі І розчулене сонце, і простір міських 
небес Випускають літати: птахи, літаки» [14, с. 69].

Творча індивідуальність автора, його світосприйман-
ня та світовідчуття, ставлення до навколишньої дійсно-
сті й оцінка її – усе це позначається на доборі тих чи тих 
засобів вираження неозначеності, зокрема неозначених 
займенників [2, с. 63].

В аналізованому фактичному матеріалі, як уже зазна-
чалося, найчастіше трапляється неозначений займенник 
ХТОСЬ. Прономінатив ХТОСЬ в інтимній поезії контек-
стуально може насичуватися різноманітною семантикою 
(див. І.В. Дудко), але особливістю інтимної лірики є те, 
що найчастіше тут виявляються такі його семантичні ню-
анси:

– виступає в значенні конкретного референта, невідо-
мого мовцеві (авторові тексту);

– повторюється і виступає синонімом до ДЕХТО;
– слугує для експресії, вираження переживань лірич-

ного героя;
– референтна співвіднесеність його визначена – це 

мовець і співрозмовник;
– доносить читачеві інформацію про «відсутність зна-

йомства» з людьми;
– вказує на невідомий ні адресантові, ні адресатові 

об’єкт;
– виступає в значенні «та чи та людина», «хто-не-

будь», «будь-хто»;
– виступає у значенні «не Я», «крім мене».
Таким чином, проаналізований матеріал засвід-

чив, що у поетичних текстах неозначений займенник 
ХТОСЬ набуває семантики, ширшої за ту, що тради-
ційно за ним закріплена. Саме цим досягається більш 
яскравий прагматичний ефект і збагачується стилісти-
ка інтимної поезії.

Перспективи подальших досліджень бачимо у дослі-
дженні семантичних смислів інших неозначених займен-
ників та участь прономінативів усіх розрядів у створенні 
оригінальних поетичних смислів.
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Калєтнік А. А.

МИТНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В СИСТЕМІ ТА ПОЗА НЕЮ: 
ЮРИС- ТА МЕДІАЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті аналізуються сучасні концепції дослідження терміна в системі та поза нею, зокрема в юрислінгвістичному 
та медіалінгвістичному аспектах. Обґрунтовується можливість особливого підходудо вивчення української митної тер-
мінології, названого конфігуративним, на предмет узгодженості терміна з іншими терміносистемами в різних сферах 
суспільної свідомості.
Ключові слова: митна термінологія, мова ЗМІ, юрислінгвістика, лінгвістична експертиза медіатексту.

Калетник А. А. Таможенная терминология в системе и вне ее: юрис- и медиалингвистический аспект. – Статья.
В статье анализируются современные концепции исследования термина в системе и вне ее, в частности в юрислингви-
стическом и медиалингвистическом аспектах. Обосновывается возможность особого подхода к изучению украинского 
таможенной терминологии, названного конфигуративным на предмет согласованности термина с иными терминоси-
стемамы в различных сферах социального сознания.
Ключевые слова: таможенная терминология, язык СМИ, юрислингвистика, лингвистическая экспертиза медиатекста. 

Kaletnik A. A. Customs terminology in the system and outside it: the legal and medialinguistic aspect. – Article.
The article is dedicated to analysis of modern concepts of the study of the term in the system and outside it, in particular in the legal 
linguistic and media linguistic aspects. The possibility of a special approach to the study of the Ukrainian customs terminology, 
called the configurable.
Key words: customs terminology, language of the media, legal studies, linguistic examination of media texts.

У лінгвістичній традиції науковці розробили низку 
теорій щодо сутності, природи, структури та вмотивова-
ності термінів як універсальної семіотичної одиниці (від 
структурно-системного до функціонального підходів). 
Проблеми вивчення української митної фахової мови є 
багатоаспектними і стосуються різних галузей науково-
го знання, а також прикладних сфер діяльності людини. 
Саме тому в юрислінгвістичному аспекті цю терміноси-
стему варто розглядати як одну з найбільш повних, чітко 
окреслених та лінгвістично строгих, адже, йдеться, в пер-
шу чергу, про юриспруденцію та її розділи – митне право, 
власне митна справа, господарсько-економічна та зовніш-
ньоекономічна діяльність, оподаткування тощо. Названі 
галузі діяльності корельовано з лінгвістичною наукою, 
що, як відомо, відбиває соціальну взаємодію суспільства, 
вербалізуючи його досвід.

У сучасній лінгвістиці митна термінологія розгляда-
лася переважно в історично-еволюційному контексті, 
зокрема, в дослідженнях А. Мицак [6], О. Ліцоєвої [3],  
Ю. Головко [1] тощо. 

У мовознавстві нового часу сформовано різні підходи 
до опрацювання митної термінології. Перший акцентує 
увагу на сучасному функціонуванні цієї термінолексики в 
митній фаховій мові (пов’язано з науковим стилем та його 
еволюцією в ХХІ ст.). Другий – функціонально-стилістич-
ний – акцентує на широкому стилістичному навантаженні 
терміна за межами системи (пов’язано зі стилем масової 
інформації та вважається одним з актуальних підходів до-
слідження терміна сучасною лінгвістикою у прагматич-
ному контексті). Саме названий медіалінгвістичний під-
хід дає змогу аналізувати медійні інтерпретації термінів 
митної системи, що і може бути окремим об’єктом дослі-
дження в лінгвістичній експертизі. Оскільки завданнями 
лінгвіста-експерта є «доводити співмірність мовного ви-
словлення та реальної комунікативної ситуації, порівнюва-
ти текст із його юридичною оцінкою, аналізувати смислові 
акценти в мовній комунікації» [10, с. 48], зокрема медій-
ній, де трансформація семантики митної термінології чи 
некоректне вживання терміна у невластивому контексті 
може стати об’єктом для оскарження в судових інстанціях. 

Зауважимо, дослідникові української митної термі-
нології необхідно взяти до уваги ту обставину, що митна 

справа в нашій державі має величезні історичні розриви, 
які не дають можливості говорити про її поступальний 
спадкоємний розвиток й аналогічну еволюцію відповід-
ної лексики (на відміну, зокрема, від російської чи поль-
ської термінології цієї сфери). Водночас реальна оцінка 
ситуації свідчить, що нині українська митна термінологія 
– це самодостатня функціональна система в українській 
літературній мові, яку варто досліджувати в різних кому-
нікативних сферах.

Окреслена ситуація визначає складність досліджу-
ваного питання й мотивацію особливих підходів до ана-
лізу сучасної української митної термінології, зокрема 
конфігуративного («взаємне розташування, розміщення 
якихось предметів або їх частин» [9, с. 273]) і розуміється 
сучасною лінгвістикою як інноваційний підхід взаємо-
проникнення мовних одиниць з однієї сфери в іншу (це 
стосується як міжсистемності терміна, так і його поза-
системних характеристик). Зауважимо, що термін кон-
фігуративності був введений у гуманітаристику Р. Бене-
дикту 30-х рр. ХХ ст. (“Patterns of Culture”) і стосувався 
мультикультурності. Запропонована авторкою концепція 
полягає в тому, що культура розглядається як узгодже-
ність цілого, складеного з унікальної конфігурації еле-
ментів, об’єднаних однією темою (така тема позначається 
дослідницею як етнос культури). Синкретична за сутні-
стю тема визначає і те, як елементи культури співвіднесе-
ні між собою, і те, яким є їх зміст [11].

Із часом поняття стає інтегральною характеристикою 
локусів пізнання у філософії, літературознавстві, мисте-
цтвознавстві та лінгвістиці. 

У мовознавстві поняття «конфігуративний» зберігає 
інтегральну семантику загальнонаукового терміна і вод-
ночас позначає фахові дефініції. Так, О. Селіверстова ро-
зуміє під конфігуративністю один із чотирьох виділених 
нею типів інформації, що передається мовним знаком: 
смислова, стилістична та конфігуративна, що характе-
ризує особливості значення, залежні від сполучуваності 
знака [8, с. 133–134.].

Поняття конфігуративності, відповідно, вказує на 
різновекторні зв’язки елементів однієї системи з елемен-
тами суміжних систем і на залежність властивостей цих 
елементів від внутрішньої структури системи, а також від 
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впливу елементів суміжних систем. У нашому аналізі під 
конфігуративністю терміна розуміється два аспекти: його 
взаємну узгодженість між суміжними терміносистемами 
та вихід за жорсткі рамки системи та набуття терміном 
додаткових конотацій. Другий аспект передбачає функці-
онування терміна в медіа (часто з неточною чи неповною 
семантикою), що виходить за правові рамки. Так, напри-
клад, у статті «Митна мафія України» (інформаційний 
ресурс «Інформатор», травень 2016 р.) проводиться ана-
літичне дослідження журналістів із використанням мит-
ної термінології, щоправда, значення цих термінів фахово 
не обґрунтовано, що може стати окремим об’єктом для 
аналізу фахівцями-лінгвістами (йдеться про терміни за-
нижена митна вартість, імпортери, резиденти, рекла-
мація, реконсигнація, реекспорт, товарний транзит та 
ін.). Зауважимо, що деякі терміни вживаються в невласти-
вому контексті у поєднанні зі стилістично забарвленими 
лексемами хабар, мафія, мафіозі, банда, тальман-бан-
дит (тальман – працівник, що займається підрахунком, 
обміренням, контрольним переваженням вантажів та ін-
шими операціями при проведенні навантажувально-роз-
вантажувальних робіт на судні); неупущена вигода (упу-
щена вигода – дохід або прибуток, який міг би одержати 
суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності в разі здійснен-
ня зовнішньоекономічної операції і який він не одержав 
внаслідок дії обставин, що не залежать від нього, якщо 
розмір його передбачуваного доходу або прибутку мож-
на обґрунтувати); хабарницький фрахт (фрахт (freight) – 
плата за перевезення вантажу); цедентна мафія (цедент 
(cedent) – страховщик, що проводить вторинне розміщен-
ня ризику (перестрахування) тощо.

Дослідження української митної термінології в ас-
пекті конфігуративності передбачає, на наш погляд, ок-
реслення пошукового простору, в якому відбуватиметься 
аналіз. У контексті функціональної стилістики окреслена 
проблема використання мови в певних професійних сфе-
рах і формування уявлень про особливі функціональні 
різновиди мови (фахова мова, мова для спеціальних ці-
лей) розглядається як нова, адже вихід цієї термінології 
за межі системи створює юридичний прецедент (терміни 
невідомі широкому загалу реципієнтів, а тому її викори-
стання мотивується суб’єктивними чинниками автора 
медіаматеріалу). Обидві назви виникли в іншій сфері та 
з іншим понятійним наповненням і лише надалі транспо-
нувалися на терени функціональної стилістики.

Концепція конфігуративного підходу щодо вивчення 
терміносистем, зазначимо, дискутується як у середовищі 
мовознавців, так і фахівців відповідних предметних галу-
зей. В юрислінгвістичному контексті йдеться, передусім, 
про гармонізацію, або узгодженість термінології, при-
наймні, у двох вимірах: це необхідність скоординованого 
змістового наповнення одного терміна, який входить до 
двох або більше терміносистем однієї національної мови, 
і водночас необхідність аналогічного розуміння терміна у 
співвідносних терміносистемах інших мов.

З цієї причини 2010 р. Державний науково-дослідний 
інститут митної справи за сприяння Державної митної 
служби України організував науково-практичну конфе-
ренцію «Митний кодекс: проблеми термінології». Одним 
із трьох основних тематичних напрямів конференції було 
висвітлення питань української митної термінології в 
контексті спрощення та гармонізації митного законодав-
ства відповідно до норм міжнародних угод та конвенцій 
[6]. Взагалі в юридичній науковій практиці термін гармо-
нізація законодавства, тобто «процес цілеспрямованого 
зближення та узгодження нормативно-правових припи-
сів із метою досягнення несуперечності законодавства, 

усунення юридичних колізій, дотримання міжнародних, 
європейських та національних стандартів» [7] є узвича-
єним.

Вважаємо, що якраз для лінгвіста-експерта в такому 
разі постає питання щодо доцільності введення в науко-
вий обіг разом із поняттям гармонізація термінів (або їх 
уніфікація) ще й поняття конфігуративність термінів. На 
нашу думку, доцільність визначається диференціацією 
понять: гармонізація або уніфікація акцентують увагу на 
процесуальній стороні проблеми, тоді як ідея конфігура-
тивності передбачає аналіз результативних властивостей 
термінів та терміносистем. Зауважимо, що аналіз саме 
цих неточностей може лягти в основу дослідження екс-
пертом-лінгвістом митної термінології.

Під час аналізу митної терміносистеми фахівець звер-
тає увагу на екстралінгвальні чинники функціонування 
термінів. Через те, що митна справа принципово орієн-
тована на міжнародну економічну кооперацію та культур-
ну співпрацю, здатність митної термінології виходити за 
межі системи (як в рамках наукової сфери, так і позанау-
кової). Так, наприклад, серед використовуваних в україн-
ській митній справі термінологічних неоабревіатур є цілі 
серії, що є конфігурованими. Передусім, науковий інте-
рес становлять транслітеровані кирилицею абревіатури, 
що часто тиражуються ЗМІ: ЮДЕАК – Митний та еко-
номічний союз країн Центральної Африки із фр. Union 
Douaniere et Economique de l’Afrique Centrale (UDEAC), 
ТРІПС – Угода з торговельних аспектів прав інтелектуаль-
ної власності з англ. Agreementon Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPS), ГАТТ – Генеральна 
угода з тарифів і торгівлі з англ. General Agreement on 
Tariffsand Trade (GATT) та ін. Поряд із цим можна вияви-
ти прямо запозичені абревіатури типу CPD:  документ 
для митного оформлення – ініціальна абревіатура від фр. 
Carnet de Passages en Douane та ін.

Як репрезентативний у цьому випадку текст наведе-
мо коментар до Правил тлумачення міжнародних комер-
ційних термінів від 2010 р. (Інкотермс–2010): «Загальна 
кількість термінів, порівняно з Інкотермс–2000, скороче-
на з 13 до 11 у результаті анулювання таких умов, як DAF, 
або поставка до кордону (˂…˃назва місця поставки), 
DES, або поставка із судна (˂…˃назва порту призначен-
ня), DEQ, або поставка з причалу (˂…˃назва порту при-
значення), і появи двох нових: DAT, або постачання не 
терміналі (˂…˃назва терміналу), та DAP, або постачання 
в пункті (˂…˃назва пункту). Доповнено терміни FOB, 
CFR та CIF. Крім того, нова версія містить невелике ке-
рівництво щодо кожної умови, щоб допомогти користува-
чам Правил Інкотермс–2010 вибрати потрібну умову» [2].

Якщо проаналізувати понятійний обсяг одного з про-
цитованих термінів – англ. FOB = Free On Board, пере-
конаємося, що він за семантикою не відрізняється від 
лінгвістичного терміна-акроніма LSP: терміни Інкотерм-
су становлять, по суті, самі маркери-символи для чіткої 
диференціації певних понять відповідно до міжнародних 
стандартів. Загалом текст коментаря є функціональним 
аналогом до наукових текстів із формулами алгебри, фор-
мальної логіки, хімії чи інформатики. Таким чином, наве-
дена митна термінологія має ті ознаки різновекторної ін-
тегрованості в міжнародний контекст, які названі в нашій 
науковій розвідці конфігуративними.

Зі сказаного можна зробити висновок, що подібні 
процеси адаптації української мовою абревіатур іншо-
мовного походження мають певну тенденцію. Типовий 
приклад цього – назва НАТО, англ. North Atlantic Treaty 
Organization (NATO), яка принципово нічим не відріз-
няється від наведених вище абревіальних номінацій 
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(щоправда, різниця полягає в наявності похідного при-
кметника натівський як свідчення давнього запозичення 
опорного слова). Водночас до мовного пасиву відійшли 
інші абревіації на позначення військових блоків США, 
Канади, Туреччини та їх європейських союзників, що іс-
нували у світовому політичному дискурсі ХХ ст.: СЕА-
ТО від англ. South East Asia Treaty Organization (SEATO), 
CENTO від англ. Central Treaty Organization (SENTO), 
АНЗЮС від англ. Australia, New Zealand, United States 
Security Treaty (ANZUS), АНЗЮК від англ. Australia, 
New Zealand and the United Kingdom (ANZUK).

Таким чином, конфігуративний аспект аналізу укра-
їнської митної термінології дає змогу зробити лінгвістич-
ні й водночас міждисциплінарні (медіа- та юрислінгвіс-
тичні) висновки щодо новітньої термінології сучасної 
української мови, яка відображає умови інтеграції нашої 
країни у світовий культурно-економічний простір. Вико-
ристання митної термінології за межами терміносисте-
ми, вживання її трансформованої (вторинної) семантики 
може спричинити фактологічні та логічні помилки, які 
стають об’єктами для лінгвістичної експертизи та вхо-
дять до фахової діяльності юрислінгвіста.
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Караваєва Т. Л., Антуф’єва В. А.

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ КАТЕГОРІЇ «ПРИВАТНІСТЬ» 
В АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

Стаття присвячена дослідженню лінгвокультурологічних ознак формування в українській та російській лінгвокультурах 
категорії «приватність», яка, враховуючи імпортований з американської культури сучасний зміст поняття, має, порів-
няно з першоджерелом, як спільні риси, так і відмінності. Англо-американські компоненти змісту поняття певним чином 
адаптуються в досліджуваних лінгвокультурах з опертям на вже наявні цінності.
Ключові слова: українська мова, російська мова, лінгвокультура, приватність.

Караваева Т. Л., Антуфьева В. А. Лингвокультурологические признаки категории «приватность» в английском, укра-
инском и русском языках. – Статья.
Статья посвящена исследованию особенностей формирования в украинской и русской лингвокультурах категории «при-
ватность», которая с учётом современного содержания понятия, импортируемого из американской культуры, имеет, 
по сравнению с первоисточником, как общие черты, так и различия. Англо-американские семантические компоненты по-
нятия особым способом адаптируются в исследуемых лингвокультурах с опорой на уже существующие в них ценности.
Ключевые слова: украинский язык, русский язык, лингвокультура, приватность.

Karavaeva T. L., Antufieva V. A. Linguoculturological features of the category “privacy” in the English, Ukrainian and Russian 
languages. – Article.
The article is devoted to the study of formation features of the category “privacy” in the Ukrainian and Russian linguacultural, 
which, taking into account modern content of the concept imported from the American culture, has as common features, so and dis-
tinctions, in comparison with the original . Anglo-American semantic components of the concept adapt in the studied linguacultural 
in the special way with the support of values already existing in them.
Key words: Ukrainian language, Russian language, linguacultural, privacy.

Потреба у privacy (приватності) є актуальною для 
сучасного західного суспільства. Ступінь цієї потреби 
має національно-культурну специфіку, яка яскраво ві-
дображена в етнічних стереотипах поведінки. 

Поняття «приватність» завжди привертало увагу 
вчених (Ю. Хабермас, А. Шюц, І. Гофман, Е. Гіденс 
та ін.), проте самостійним, окремим об’єктом дослі-
дження в лінгвокультурологічній парадигмі воно так і 
не стало, хоча «приватність» як соціокультурне явище 
знаходить множинне виявлення в мові, в першу чергу, 
у семантиці лексичних та фразеологічних одиниць. 

Актуальність роботи зумовлена такими чинниками: 
1) соціально-психологічний феномен «приватність» 
відіграє значну роль у сучасних україномовній та ро-
сійськомовній культурах, цьому явищу присвячені 
дослідження з психології, соціології, економіки тощо; 
2) сьогодні відбувається переосмислення радянського 
спадку на пострадянському просторі, зокрема в укра-
їнському та російському суспільствах; 3) саме приват-
ність, приватна власність, приватне життя продукують 
соціальні та культурні новації; поволі поширюючись, 
вони стають надбанням спільноти, фундуючи нову тра-
дицію. 

Сучасне активне використання лексем приватність /  
приватность та їх похідних в українській та російській 
мовах пов’язують із поширеннях англо-американсько-
го впливу на мови та культури наших народів. Дійсно, 
поняття «приватність» прийшло до нас з американської 
культури. Авторами терміну privacy вважають амери-
канських юристів С. Уорррена та Л. Брендіса, які ще в 
1890 р. опублікували статтю «Право на Рrivacy», де йш-
лось про право людини «бути залишеною на самоті» [2, 
с. 177]. Privacy являє собою певний баланс між індиві-
дуальним та суспільним, згідно з яким можна виокреми-
ти дві протилежні ситуації: необхідні людині моменти 
самотності, добровільна самота та примусова ізоляція 
індивіда. Можна сказати, що privacy означає право лю-
дини на певну особисту зону та недоторканість цього 
простору. 

Оскільки кожна людина є носієм мови і носієм куль-
тури, мовні одиниці здатні виконувати функцію знаків 
культури і тим самим слугувати засобом уявлення ос-
новних цінностей та настанов культури. Саме тому 
мова ладна відображати культурно-національну мен-
тальність її носіїв [3, 13]. Отже, ми обираємо за мету 
нашого дослідження визначення лінгвокультурологіч-
них ознак історичного формування категорії «приват-
ність» у російській та українській мовній свідомості. 

Загальновідомо, що справжньою скарбницею на-
ціональних цінностей та ідеалів є фольклор і художня 
література, які, зокрема, досить яскраво відобража-
ють ставлення до особистого простору та власності. 
Тому матеріалом для дослідження слугували вибірки 
з тлумачних та фразеологічних словників, вирази ус-
ної народної творчості. Для досягнення мети ми ви-
користовували такі загальнонаукові методи: дедукцію 
– перехід від основ до конкретних висновків, індукцію 
– узагальнення отриманого досвіду; власне лінгвістич-
ні методи: описовий, метод інтерпретативного та лінг-
вокультуроргічного аналізу.

Поняття, яке в англійській мові позначається словом 
privacy, не має перекладацьких відповідників ані в ро-
сійській, ані в українській мовах, тому одним із засобів 
передачі цього змісту є іменник із запозиченим коренем 
–  приватность / приватність. Цікаво, що жоден з відо-
мих нам тлумачних словників української та російської 
мов не надає визначення цього поняття, що дає змогу 
говорити про неологізм приватність / приватность, 
який є вербальним репрезентантом імпортованого з 
американської  культури поняття “privacy” (the state 
of being alone or kept apart from others – I enjoy privacy 
for a time, but eventually I miss the company of others). 
Синонімами цієї лексеми, згідно з відомостями зі слов-
ників, є aloneness, insulation, isolation, secludedness, 
seclusion, segregation, separateness, sequestration, 
solitariness, solitude. Антонімічні лексеми –  
camaraderie, companionship, company, comradeship, 
fellowship, society [19]. 
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Таке визначення може бути пояснене семантикою 
слова privatе в англійській мові, що налічує такі се-
мантичні компоненти: 1) «неофіційний», «недержав-
ний»; 2) «таємний», «конфіденційний»; 3) «окремий», 
«ізольований»; 4) «той, що належить до окремої гру-
пи». У двомовних перекладацьких словниках privacy 
тлумачиться, як 1) самота, самотність, 2) таємниця, 
таємність, секретність, 3)  особиста, приватна справа,  
4) відлюдний куточок [11]. 

В сучасній російській мові синонімом прикметника 
частный є  лексема приватный, яка потрапила як до ро-
сійської, так і до української мови з польської (prywatny 
– «окремий») і походить від латинського privatus – «част-
ный» [18, с. 489]. За відомостями зі словників російської 
мови, іменник приватность належить до запозиченого 
прикметника приватный, який має значення «частный, 
нефициальный». Так, у тлумачному словнику Д. Ушако-
ва  подається таке тлумачення: «ПРИВА’ТНЫЙ, ая, ое 
[от латин. privatus – частный]. Частный, не обществен-
ный (устар.). Мне гораздо приятнее в приватном доме, 
чем в этом кабаке. Гоголь. ||Неофициальный, ведущийся 
не в официальном порядке (устар.). В приватном поряд-
ке. Заниматься у кого-н. чем-н. приватно (нареч.). || По-
бочный, необязательный (разг.). Приватные занятия» 
[17, 135]. У сучасній російській мові лексема приват-
ный, перш за все, вживається у значеннях «частный, не-
официальный» (пор. приватное сообщение; в приват-
ном порядке). Однак сталих виразів із прикметником не 
існує, хіба що приватный разговор (як скрытый, непуб-
личный), та  й він не є часто вживаним. Лексему приват-
ность подано у статті до прикметника приватный без 
визначення поняття; окремо зафіксовано дієслово при-
ватизировать із зазначенням похідних – приватизиро-
ванный, приватизация [15, с. 587]. Поширеним у ЗМІ та 
в буденній комунікації є вживання оцінної лексеми при-
хватизация, що підкреслює негативне ставлення носіїв 
російської лінгвокультури до цього явища. Визначення 
поняття в російській мові знаходимо в філософській 
енциклопедії: приватность сфера  жизненных интере-
сов, жизнедеятельности, эмоций, привязанностей от-
дельного человека, частного лица, индивида, обособлен-
ная от других общественных сфер [14].

У сучасному російському словнику іншомовних 
слів маємо тлумачення лексем приват-доцент, прива-
тизация, приватизационный, приватизировать, при-
ватный [13, с. 623], але не зафіксовано взагалі іменни-
ка приватность.

В українському тлумачному словнику В. Дубічин-
ського наявне таке визначення: «Приватний, -а, -е 
1. Особистий, неофіційний, несуспільний. Приватна 
власність – форма привласнення, коли засоби виробни-
цтва й продукти праці належать окремим особам. 2. 
Який стосується окремої особи, особистий; не пов’яза-
ний зі службовою чи громадською діяльністю. П. особа –  
особа, що діє від себе особисто, неофіційно. Приват-
ним чином – неофіційно» [12, с. 554]. 

Відсутність фіксації лексеми приватність/при-
ватность може бути пов’язана з тим, що, з’явившись 
нещодавно у суспільстві, категорія «приватність» не 
усвідомлювалась або усвідомлювались лише певні її  
соціальні ознаки, які були зрозумілими носіям мов, що 
їх приймали. Таким чином, семантика лексем приват-
ный и  приватность змінювалася з часом, вбираючи в 
себе нові  компоненти змісту, та й нині в різних сферах 
суспільного життя приватность розуміється по-різно-
му, чому частково сприяє відсутність відповідних лек-
сем у сучасних  тлумачних  словниках.

Як вже було наголошено, поняття privacy є одним 
із ключових понять американської культури, і для аме-
риканців приватність, перш за все, – це свобода, інти-
мність, секретність, самотність, власність та осо-
бистість. Свобода й секретність усвідомлюються  як 
«право на секретність інформації про себе», «свобода 
від втручання інших», а власність як «право на особисту 
територію» [1]. Самотність також займає досить значне 
місце, оскільки тут велике значення має розрізнення 
добровільної самотності чи примусової, повна або не-
повна, її тривалість, оскільки «кожна людина має пра-
во побути на самоті» [2, с. 178]. Важливим також для 
американців є факт порушення приватності. Загалом це 
порушення відстані у розмові (як психологічної, так і 
фізичної), секретності певної інформації. Порушення, 
що може виражатись у мовленнєвих актах, таких, як 
прохання, накази, а також запитаннях, які здійснюють 
моральний натиск на людину. У комунікативному про-
цесі приватність американців виражається ввічливістю 
та тактовністю  й означає, що її збереження потребує до-
тримання певних норм [2, с. 180]. Проте в  українській та 
російській лінгвокультурах ці складники  приватності  
поки ще не є актуальними. Отже, імпорт концепта «при-
ватність» у російську та українську мовну свідомість 
супроводжується певними семантичними та концепту-
альними втратами порівняно з концептом-першоджере-
лом, що зазвичай пов’язане зі специфікою лінгвокульту-
ри, яка запозичує поняття. Для того, щоб з‘ясувати, які 
саме риси мовної свідомості впливають на  специфіку 
засвоєння імпортованого поняття, розглянемо історію 
формування  категорій «приватність» і «власність» в  
досліджуваних лінгвокультурах.

Сприйняття категорій «приватність» та «власність» 
в кожній ментальності є своєрідним, бо на нього зна-
чний вплив здійснює історично-культурна спадщина 
народу. Історичне ставлення російського селянина до 
власності було таким, що в російському культурному 
архетипі не склалося  чіткого уявлення про розрізнен-
ня «моє – не моє (чуже)»; в ньому не роз’єднувались 
такі поняття, як право володіння, право використання 
та право розпорядження. Як зазначає А. Сергеєва, в 
цьому вбачається прямий вплив традицій селянської 
спільноти, мира («світу»), на яких засновувалось вирі-
шення усіх питань щодо приватної власностi [5, с. 177].  
Особиста незалежність так і не відтворилась у значної 
частини російського народу,  який дуже часто працю-
вав на «чужого дядю»: то на царя, то на пана [5, с. 178].  
За десятиріччя радянської влади цей стереотип пове-
дінки був багаторазово посилений завдяки марнотрат-
ній сутності радянської системи господарювання. Не 
вдаючись до тонкощів економічного аналізу цієї сис-
теми, зазначимо, що лозунг «Всё вокруг колхозное, всё 
вокруг моё» діяв максимально руйнівно на саму мож-
ливість розрізняти: що «моє», а що «чуже» (у тому 
числі й державне). Якщо поміркувати, то радянське  
гасло «Всё принадлежит народу» значить конкретно, 
що воно («все»)  нікому не належить. Здатність розріз-
няти «моє/чуже» знищувалась у суспільній свідомості 
протягом усього періоду радянської влади. Люди поко-
ліннями виховувались на пріоритеті суспільних, а не 
особистих інтересів. Проте не можна не зазначити, що 
без зайвих роздумів люди ладні були віддати останнє, 
аби поділитися з тим, хто потрапив у скрутну ситуа-
цію: отдать последнюю рубашку. Така властивість 
російського характеру, як щедрість  знайшла своє ві-
дображення у фольклорі: По щедрости руки видно, ка-
кое сердце. Рука дающего не скудеет. Не тем богат, 
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что есть, а тем богат, чем поделиться рад. Дороже 
серебра и злата душа, что щедростью богата [20]. 
Росіяни розцінюють цю рису не просто як доброту, а 
як «порив, який не можна стримати ані розумом, ані 
турботою про своє майбутнє, ані хоча б малою долею 
егоїзму» [5, с. 179].

З огляду на вищезазначене, суттєво відрізняється 
ставлення обох культур до приватної власності.  Це 
добре відображено в народній творчості: На чужий ко-
ровай очей не поривай, а про свій дбай – Чем богат, 
тем поделиться рад. У цих висловах яскраво відобра-
жено стереотипне уявлення про щедрість та широчінь 
російської душі, чого, на жаль, не часто говорять про 
українців. 

Учені вважають, що соборність як риса російської 
ментальності  також мала вплив на життєві цінності. 
Соборність, зокрема, виражається у великій довірі, 
тому росіяни не бояться довірити щось особисте, таєм-
не малознайомим людям. Проте у соборному суспіль-
стві таким шляхом порушується особиста незалеж-
ність, недоторканість людини [4, с. 90–106]. Російська 
соборність проявлялася також у тому, що людина 
завжди намагалась приєднатись до спільної думки, до 
більшості, а ніж залишитися в опозиції, адже панує 
думка, що більшість завжди має рацію [5, с. 167–183].  

Багато прислів’їв та приказок відображають ко-
лективну орієнтацію поведінки російської людини: 
Один в поле не воин. Один ум хорошо, а два – лучше. 
Вместе и горе легче переносится. Доброе братство 
дороже богатства. Наявні приказки, які засуджують 
індивідуалізм, егоїзм, відмову  від співпраці: Одному 
и топиться идти скучно. Один, как месяц в небе. Кто 
друга в беде покидает, тот сам в беду попадает [20]. 
Людина, яка трималась окремо або ж мала власне май-
но, заслуговувала на негативне ставлення до себе. Ці 
стереотипи збереглись й донині. Лексема собствен-
ник  й досі має у свідомості носіїв російської мови не-
гативні конотації та асоціюється зі словами жадный, 
скряга, жмот. Отже, такі складники приватності, як 
інтимність, таємничість, секретність, для росіян не 
є основоположними.

Загалом у російській свідомості поняття «приватної 
власності» не існувало досить довгий період часу. Мова 
могла йти лише про колективне право на користування, 
володіння ресурсами. Спроба приватизації власності 
не допускалася [8, с. 127]. І лише після розпаду СРСР 
до російської мови, та й до української, потрапляє низ-
ка нових лексем, серед яких приватизация (привати-
зація) – передача государственной или муниципальной 
собственности <…> за плату или безвозмездно в част-
ную собственность [15, с. 623]. З’являються в мові, а 
отже, й у свідомості її носіїв певні категорії, які позна-
чають привласнення, здобуття людиною майна для за-
безпечення своєї життєдіяльності.

Українські дослідники вважають, що історично в 
українській ментальності переважала ідея індивідуа-
лізму [6; 8; 10]. Для українців  як нації, що належить 
до індивідуалістської культури, надзвичайно важливе 
значення має особистий простір. Саме цей момент є 
одним із найпоширеніших протиставлень української 
та російської культур. Українцям, переважно, властива 
замкнутість та занурення в себе. Невід’ємною части-
ною їх життя є особистий простір. «Сам собі хазяїн» 
– життєве кредо українця, який не уявляє себе без влас-
ного індивідуального господарства. Приватні інтереси 
завжди були вищими за інтереси колективу,  чого не 
можна сказати про російську ментальність. У росіян ко-

лективні інтереси завжди домінували над особистими. 
«Носії українського менталітету відрізняються індиві-
дуалізмом, в них слабо розвинений дух колективізму 
та намір поставити потреби держави вище за потреби 
особистості, які властиві російському менталітету»  
[6, с. 352]. Отже, особливістю української ментальності 
є примат індивідуалізму над колективізмом, шанобли-
ве ставлення до господаря, що безпосередньо корелює 
з усвідомленням «свого», власного», «індивідуально-
го»: Господаря і Бог любить; Без хазяїна – чужі руки 
кочерга; Де господар не ходить, там нивка не родить; 
Звикай до господарства з молоду – не будеш знати на 
старості голоду [21].

Про глибоке відчуття приватності, про чітке проти-
ставлення моє/чуже в українській ментальності також 
яскраво свідчать прислів’я та приказки: Всяк хоче взять, 
а ніхто не хоче дать;  У своїм  болоті  й жаба співає; У 
своїй хаті легше й умирати;  Чужий кожух не гріє; Ліп-
ше моє, ніж наше; Лучче свої воші бити, ніж чужі гро-
ші лічити; Хоч гріха вкушу, а свого не відпущу [21]. Як 
зазначає А. Фурман, в українській культурі «мій дім», не 
є, як у Англії, «моєю фортецею», але в хату до українця 
увійти може далеко не кожен. Українець – людина малої 
родини, малих колективів, невеликого кола знайомих та 
друзів, спільнот, що спираються на почуття близькості 
[8, с. 12]. А тому особливе значення для українців ма-
ють такі поняття, як інтимність, таємничість і секрет-
ність, які також є складниками категорії «приватність». 

Проте увиразнення неоднозначного ставлення 
до приватної власності засвідчує народна творчість.  
У більшості виразів ставлення до приватної власності 
сприймається позитивно (як господарський підхід до 
власності) –  З сусідом дружи, а тин городи; Нікому 
не вір, той ніхто не зрадить; Брат мій, а хліб їж свій; 
То чорт не рука, що собі не дба; Коло мене, аби не на 
мене;, але є деякі прислів’я, що  фіксують негативну 
оцінку заздрості як вияв ставлення до чужої власності: 
Сусід спати не дає – добре живе; На чужій ниві все 
ліпша пшениця; Чужа доля під бік коле [21].

Показовим прикладом ставлення до власності в 
українській культурі є повість І. Нечуя-Левицького 
«Кайдашева сім’я». Основу сюжету твору складають 
епізоди життя сім’ї, в якій іде боротьба за спадок, при-
ватну власність («клапоть поля», «город», «грушу», 
«яйце» тощо). Основним у  «Кайдашевій сім’ї» є соці-
альний конфлікт, породжений приватновласницькими 
законами тогочасної дійсності і майновою нерівністю 
між людьми та їх великим прагненням до володіння 
особистим майном. Автор зображує несамовиту бо-
ротьбу навіть між членами родини бодай за щось при-
ватне, таким шляхом змальовуючи українців надзви-
чайно жадібними, навіть щодо найближчих людей. Ця 
риса яскраво відображена й в українському фольклорі: 
Брат братом, сват сватом - а гроші не рідня; Брат 
мій, а хліб їж свій; Любімося як брати, а рахуймося як 
жиди [21].

Носії українського менталітету відрізняються від ро-
сійського ощадливістю та повагою до приватної власно-
сті (і своєї, і чужої – «мені чужого не треба, але й свого 
не віддам») [ 9 ]. В українській мовній свідомості існує 
досить чітке уявлення про сутність категорії «власність». 
Українська мова налічує чимало лексем, зокрема влас-
ність, майно, статки, господарство, хазяйство; власник, 
ґазда, господар, хазяїн; власний, приватний, особистий, 
індивідуальний, персональний; маєтний, майновитий та 
ін., які входять до лексико-семантичного поля «приватна 
власність» й свідчать про те, що тема приватної власності 
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є надзвичайно важливою, актуальною для українців й на 
сучасному етапі розвитку. Власність для українців є не 
просто майном, а чимось особливим, унікальним, що не 
лише забезпечує добробут, а й сприяє розвитку особисто-
сті та, перш за все, позначає її свободу.

Проте наявність розвиненого номінативного поля 
«власності» в українській мові не є  остаточним до-
казом усвідомлення всіх семантичних ознак категорії 
«приватність», що наявні в англо-американській лінг-
вокультурі. До речі, перелік лексем номінативного 
поля «власності» в українській мові майже збігатись із 
відповідними номінаціями російської мови. Але коли 
йдеться про privacy, мається на увазі усвідомлення 
«права власності» на свій особистий простір та час, 
а також захист від зазіхань збоку інших. Безумовно, 
категорія «приватність» тісно пов’язана з протистав-
ленням колективізму та індивідуалізму як ціннісних 
чинників норм поведінки, проте вона не вичерпуєть-
ся цими ознаками. Тому думка багатьох вчених щодо 
чіткого уявлення про приватність в українців, на відмі-
ну від росіян [8; 9; 10], має знайти підтвердження або 
спростування на підставі  результатів низки лінгвістич-

них експериментів серед сучасних носіїв  російської та 
української лінгвокультур.

Можемо підсумувати, що в російській мовній сві-
домості поняття приватності, приватної власності не 
існувало досить довгий проміжок часу. Лексеми соб-
ственность, частный, приватный змінювали своє 
значення протягом розвитку суспільства, але негатив-
не ставлення до  людини, яка намагається збільши-
ти розмір власного майна, все ж збереглось у мовній 
свідомості. Для росіян чужими є й нематеріальні оз-
наки приватності, такі, як секретність, інтимність та 
ін., натомість, провідними в суспільстві є щедрість, 
відкритість, що позитивно оцінюють ідею відсутності 
прив’язки людини до майна. 

Загалом, якщо порівнювати категорію «приват-
ність» в українській та російській культурах з амери-
канською, то перші мають більш власницький характер, 
майновий, предметний, натомість, в американській на-
явне більше індивідуальне, особисте відтворення по-
няття, яке спирається, в першу чергу, не на матеріальні 
цінності, а на духовні (ідеальні), такі, як секретність, 
таємничість, інтимність, недоторканість.
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TWITTER ЯК НОВІТНЯ ЦАРИНА СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ

Статтю присвячено аналізу актуальності соціальної мережі Twitter для сучасної україномовної аудиторії. У межах 
дослідження здійснено анкетування, результати якого викладено в роботі. Виокремлено чинники іміджу, що набувають 
особливої важливості в інтернет-комунікації.
Ключові слова: соціальна мережа, блогосфера, вербальний імідж, твіттер.

Киселёва А. А. Twitter как современное пространство для создания имиджа. – Статья.
Статья посвящена анализу актуальности социальной сети Twitter для современной украиноязычной аудитории. В рамках 
исследования проведено анкетирование, результаты которого изложены в работе. Выделены факторы имиджа, кото-
рые выходят на первый план в интернет-коммуникации.
Ключевые слова: социальная сеть, блогосфера, вербальный имидж, твиттер.

Kiselova A. A. Twitter as a modern environment for image creation. – Article.
The article is dedicated to analyzing the role that such social network as Twitter plays in the modern Ukrainian society. The results 
of a survey held among university students are described. Aspects of image that play the most important part in Internet-commu-
nication are given.
Key words: social network, blogosphere, verbal image, twitter.

Соціальні мережі вже давно стали невід’ємною части-
ною повсякденного життя більшості людей. Поняття «со-
ціальна мережа» в 1954 р. ввів англійський соціолог Дж. 
Барнс у збірці робіт «Людські стосунки». Цим терміном 
він висловив думку про те, що суспільство – це складне 
переплетення стосунків [5]. Проте на початку XXI ст. за-
пропоноване Дж. Барнсом поняття набуло іншого, причо-
му значно відомішого значення. Зараз під цим словоспо-
лученням пересічний громадянин розуміє «веб-сайт або 
іншу службу у веб, яка дозволяє користувачам створюва-
ти публічну або напівпублічну анкету, складати список 
користувачів, з якими вони мають зв’язок, та переглядати 
власний список зв’язків і списки інших користувачів» [6]. 
Глобальна комп’ютеризація, зростання інформаційних 
технологій і бурхливі соціально-політичні процеси, яки-
ми характеризується життя в більшості країн світу остан-
нім часом, привели до того, що актуальність дослідження 
соціальних мереж не викликає сумнівів, адже ними так 
чи інакше користуються більшість громадян.

Існує чимало поглядів на їх значення та вплив на 
розвиток суспільства: від позитивного (А. Бобкова,  
А. Жичкина) до вкрай негативного (Ю. Бабаєва,  
К. Варивода, О. Шахненко, О. Щербаков). Різні питан-
ня щодо формування й розвитку мережевого суспіль-
ства розглядали такі вчені, як Дж. Антоні, Д. Белл,  
Дж. Вальтер, Б. Ван Дер Хейд, Дж. Гелбрейт,  
А. Тоффлер. Роботи останніх декількох років дедалі 
більше акцентують на впливовому аспекті соціальних 
мереж в умовах сучасних постійних соціально-полі-
тичних хвилювань (Н. Зорба, В. Яремчук).

Проте досліджень, які зосереджувалися б на форму-
ванні іміджу в межах соціальних мереж, ми не знайш-
ли, що наголошує на новизні нашої роботи, метою якої 
є розгляд перспектив використання соціальної мережі 
Twitter як царини для створення іміджу.

Для досягнення поставленої мети необхідно проа-
налізувати актуальність соціальної мережі Twitter для 
сучасної україномовної аудиторії та виокремити чин-
ники іміджу, що набувають особливої важливості в ін-
тернет-комунікації.

Об’єктом дослідження є український сегмент соці-
альної мережі Twitter (далі – твіттер), а предметом – її 
використання для створення іміджу.

Твіттер (від англ. twitter – цвірінькати, щебетати) –  
соціальна мережа, яка є мережею мікроблогів, що дає 

змогу користувачам надсилати короткі текстові пові-
домлення (до 140 символів) – твіти, використовуючи 
SMS, служби миттєвих повідомлень та сторонні про-
грами-клієнти.

За кордоном твіттер використовують у різноманітних 
цілях, зокрема, він став вагомим чинником наукових до-
сліджень. Так, М. Циммер і Н. Проферс з Університету 
Вісконсина у статті «Топологія досліджені твіттеру: дис-
ципліни, методи й етика» [9] аналізують 382 академічні 
публікації, під час створення яких застосовувалась ця со-
ціальна мережа. У 2014 р. в Америці було видано збірку 
«Твіттер і суспільство», що об’єднала близько 50 науко-
вих праць різних дослідників, які опікуються проблема-
ми використання мікроблогінгу та його зв’язку з різними 
соціальними процесами. Робіт вітчизняних науковців 
(окрім бізнес-аналітиків, зацікавлених питанням розмі-
щення реклами), які використовували б новітні технології 
твіттеру, ми не знайшли, незважаючи на те, що сьогодні 
саме твіттер став одним із найвагоміших факторів впливу.

Facebook та Twitter останнім часом стали трамплі-
ном не лише для наявних, а й для цілком нових героїв, 
які дедалі більше впливають на життя країни. З про-
стого майданчика для розваг соціальні мережі пере-
творились на серйозний механізм, який змінив країну, 
створюючи в ній нові соціальні ліфти. Так, упродовж 
останнього часу Facebook і Twitter не тільки коорди-
нували акції протесту під час революції, сприяли ство-
ренню суспільної думки, а й сформували нових лідерів 
суспільства [7]. Зазначене дуже яскраво унаочнює роль, 
яку сьогодні відіграють в Україні соціальні мережі за-
галом та твіттер зокрема. М. Крючок зазначає: «Біль-
шість сучасних протестів відбуваються за допомогою 
соціальних медіа, серед яких твіттер є найбільш мо-
більним і компактним інструментом. Після Революції 
гідності кількість твіттер-аудиторії в Україні збільши-
лась майже вдвічі. Ці тенденції вплинули на активну 
залученість України до цифрової дипломатії. Явище, 
коли політики використовують сучасні інструменти на 
кшталт твіттеру та в такий спосіб інформують про по-
дії в режимі реального часу, а також реагують на те, що 
відбувається зараз, уже отримало назву «твіттер-ди-
пломатія». Фактично можемо спостерігати за змінами 
в дипломатичній науці в контексті поширення цифро-
вих технологій, які стали невід’ємною частиною життя 
звичайних громадян» [3].
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Отже, сьогодні практично неможливо знайти ланку 
в житті суспільства, де соціальні мережі не відіграва-
ли б хоч якусь роль. Мобільність твіттера, яку згадує  
М. Крючок, посилюється також існуванням такого по-
няття, як «твіттер-шторм», що тлумачиться як «рапто-
вий спалах активності в твіттері навколо певної теми, 
з приводу якої користувачі починають створювати 
повідомлення, об’єднані певною міткою – так званим 
хеш-тегом» [8] та, як очевидно постає із заголовків но-
вин, упевнено входить в ужиток у нашому сучасному 
житті.

Для того щоб самостійно оцінити рівень актуаль-
ності твіттера серед молодої аудиторії, ми провели ан-
кетування, яке мало на меті отримати відповіді на такі 
питання:

1. Чи користуєтесь Ви соціальними мережами?
2. Якщо користуєтесь, то якими?
3. Чи знаєте Ви про існування такої соціальної ме-

режі, як Twitter?
4. Чи користуєтесь (пишете/читаєте) нею? Чи пла-

нуєте користуватись у майбутньому?
5. Сторінки яких відомих людей з України Ви чита-

єте в соціальних мережах (у тому числі в Twitter)?
6. Сторінки яких відомих людей з України Ви хоті-

ли б читати в соціальних мережах?
7. Чи вважаєте Ви, що соціальні мережі є актуаль-

ними на сьогодні засобами впливу на громадську дум-
ку? Якщо так, то які саме?

Інформантами стали 100 студентів факультету жур-
налістики Національного університету «Одеська юри-
дична академія» віком від 19 до 22 років, тобто молоді 
люди, які здобувають вищу освіту та планують працю-
вати в галузі мас-медіа.

100% опитаних зазначили, що користуються со-
ціальними мережами, серед яких вони здебільшого 
виокремили Facebook, Вконтакте, Twitter та Instagram. 
Усі респонденти відповіли, що знають про існування 
твіттеру, 45% опитаних так чи інакше користуються 
цією мережею (20% респондентів тільки читають пові-
домлення інших, 25% – також створюють свої). Намір 
створити власний аккаунт у твіттері в майбутньому ви-
словили ще 10% опитаних. Цікаво, що 99% інформан-
тів стверджувально відповіли на сьоме питання анкети, 
зазначивши, що соціальні мережі є безумовно важли-
вим чинником впливу, проте з названих ними в друго-
му питанні найменувань на цей раз найбільшу увагу 
було приділено Facebook і твіттеру, тоді як Вконтакте 
декілька раз названо «мережею для підлітків». Деякі 
опитані в межах сьомого питання дали навіть розгор-
нуту відповідь, пояснивши, що саме соціальні мережі 
є місцем, де лідери думок розміщують повідомлення, 
спрямовані на суспільні зміни.

Серед відомих українських особистостей, сторін-
ки яких є цікавими для інформантів, було виокрем-
лено три групи: політики (А. Аваков, В. Гройсман,  
С. Ківалов, О. Ляшко, М. Найєм, П. Порошенко,  
М. Саакашвілі, Ю. Тимошенко), журналісти та телеве-
дучі (С. Витвицька, Д. Карпачов, О. Педан, Г. Почен-
цов, С. Притула, Г. Решетник, О. Фреймут), представ-
ники шоу-бізнесу (С. Бабкін, В. Брежнєва, Джамала,  
С. Вакарчук, Потап, Н. Каменських). Наведені резуль-
тати підтверджують думку про те, що український сег-
мент соціальних мереж, на відміну від інших країн, 
є більш політизованим. Якщо в США безперечними 
лідерами серед читачів є зірки шоу-бізнесу, то в Укра-
їні серед найпопулярніших блогерів – політики та 
безпосередні учасники суспільних процесів [7]. Се-

ред останніх можна назвати таку відому особистість, 
як С. Вакарчук, який є лідером громадської думки 
українців [1] та якого голосування каналу «ТСН» ви-
знало «найавторитетнішим українцем» [4]. За останні 
два роки кількість читачів мікроблогу С. Вакарчука 
(https://twitter.com/s_vakarchuk) зросла майже вдвічі 
(з 1,1 млн людей на 10 серпня 2015 р. до 1,93 млн на 
10 травня 2017 р.), а середня кількість повідомлень, 
опублікованих на місяць, досі становить 50, як ми вже 
зазначали в попередній розвідці із цієї теми [2].

Іншим цікавим прикладом (щоправда, російсько-
мовним) є Мустафа Найєм – у минулому журналіст, а 
тепер політичний діяч, який у 2013 р. мав лише 24 тис. 
читачів, у 2015 – уже 160 тис., а сьогодні – 878 тис. 
читачів. Кількість повідомлень, опублікованих М. Най-
ємом (https://twitter.com/mefimus) за 8 років, налічує  
12 тис., тобто приблизно 125 на місяць, що з огляду на 
динаміку зростання його популярності є виправданим 
та користується попитом.

Аналізуючи наведену інформацію, неможливо не 
поставити питання про те, що ж саме привертає ува-
гу до сторінки тієї чи іншої особистості. Що робить її 
популярною, цікавою? Що формує її статус як лідера 
думок? Із чого складається її імідж?

Намагаючись отримати відповіді на ці питання, 
звернемось до розробленої в дисертаційному дослі-
дженні класифікації складників іміджу, до яких відно-
симо такі:

– вербальні характеристики (образність, дотриман-
ня норм, дотепність, гумор);

– інтелектуальний рівень;
– особистісну позицію та ставлення до оточуючих;
– невербальні характеристики (жести, міміка та їх 

узгодженість із вербальними характеристиками);
– зовнішній вигляд (власне зовнішність, зачіска, ма-

кіяж, одяг).
З огляду на специфіку досліджуваного матеріалу 

очевидно, що дві останні категорії, які зазвичай віді-
грають провідну роль, не можна вважати релевантни-
ми. Отже, на перший план виходять особистісна пози-
ція та інтелектуальний рівень, утілити які автор має в 
коротких (до 140 символів), проте влучних і яскравих 
повідомленнях, складених із дотриманням норм обра-
ної ним мови.

Саме такі сторінки, на нашу думку, будуть при-
вертати увагу сучасної публіки, яка в середньому  
4–5 годин на день приділяє соціальним мережам [7], та 
викликати її інтерес, що впливатиме не лише на особи-
сті рейтинги тієї чи іншої публічної особи, а й на соці-
альні процеси в суспільстві, які вона висвітлює. Тому 
вважаємо аналіз мовного аспекту діяльності найпопу-
лярніших у всесвітній мережі україномовних авторів 
мікроблогів перспективним напрямом подальших до-
сліджень.

Таким чином, завдяки вивченню таких ресурсів, як 
твіттер, збільшенню кількості свідомих «мовців» та 
сприянню їх популяризації в майбутньому ми можемо 
сподіватись на формування ситуації, у якій кожен змо-
же обрати для себе соціальну позицію, якою б вона 
не була, та людину, яка її втілює й виражає, причому 
з дотриманням нормативних та етикетних вимог. До 
того ж зробити це можна буде там, куди сучасна лю-
дина звикла звертатись за вірогідною інформацією, 
оскільки, як влучно сказав один американський до-
слідник, «Facebook – це мережа, де ми брешемо своїм 
друзям, а twitter – місце, де говоримо правду незна-
йомцям» [10].
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уваги постало явище тролінгу, що є вираженням вербальної агресії та провокативної поведінки в політичному дискурсі. 
Простежено репрезентативні форми тролінгу як у неофіційній, так і в офіційній комунікації на матеріалі офіційних заяв 
і коментарів Міністерства закордонних справ України. Виявлено основні мовні засоби представлення вербальної агресії у 
віртуально-опосередкованому політичному дискурсі. 
Ключові слова: політичний дискурс, політична комунікація, віртуальна комунікація, тролінг, вербальна агресія.

Кондратенко Н. В. Троллинг в политическом интернет-дискурсе: языковые средства репрезентации. – Статья. 
Статья посвящена исследованию проблем украинской политической коммуникации, опосредованной через интернет. 
Внимание акцентировано на явлении троллинга, являющемся выражением вербальной агрессии и провокативного пове-
дения в политическом дискурсе. Представлены основные формы формы троллинга в неофициальной и официальной ком-
муникации на материале официальных заявлений и комментариев Министерства иностранных дел Украины. Описаны 
языковые средства репрезентации вербальной агрессии в виртуально-опосредованном политическом дискурсе.
Ключевые слова: политический дискурс, политическая коммуникация, виртуальная коммуникация, троллинг, вербальная 
агрессия.

Kondratenko N. V. Trolling the Internet in political discourse: linguistic means of representation. – Article.
The article is devoted to the problems of Ukrainian political communication mediated via the Internet. The focus there was troll-
ing phenomenon that is an expression of verbal aggression and provocative behavior in political discourse. Traces representative 
form of trolling in official communication on the material of official statements and comments of the Ministry of Foreign Affairs of 
Ukraine. The basic language means presenting verbal aggression in the virtual-mediated political discourse.
Key words: political discourse, political communication, virtual communication, trolling, verbal aggression.

Синкретичність і міждисциплінарність мовознав-
ства антропоцентричної парадигми зумовлюють ак-
тивний розвиток нових наукових галузей, серед яких 
однією з пріоритетних вважаємо політичну лінгвісти-
ку. Предметом дослідження політичної лінгвістики є 
політичний дискурс, який має інституційний характер 
і потрактований як комплекс вербальних і невербаль-
них знакових елементів, що функціонують у ситуації 
комунікативної взаємодії мовця та реципієнта та мають 
політичну маркованість. Як мінімум, один із компонен-
тів політичного дискурсу має стосуватися політичної 
сфери або за критеріями суб’єктності, або тематичнос-
ті, або функційності, або результативності, або інтен-
ційності. О. Шейгал зазначає: «Логічно ґрунтуватися 
на широкому потрактуванні політичної комунікації, що 
містить всі мовленнєві утворення, суб’єкт, адресат або 
зміст яких належать до сфери політики» [5, с. 23], тоб-
то наявність навіть одного критерію уможливлює роз-
гляд мовленнєвого утворення як політичного дискурсу.

Форми взаємодії мовця та реципієнтів у політично-
му дискурсі досить різноманітні, проте їх об’єднує одна 
риса: сучасна українська політична комунікація харак-
теризується дистанційованістю від реципієнтів: адреса-
ти отримують інформацію здебільшого через ЗМІ, при 
цьому основним каналом її поширення слугує інтернет. 
Відсутність просторових і часових меж, а також мож-
ливість анонімного спілкування приваблюють тих, хто 
бере участь в обговоренні політичних подій і конкрет-
них політиків. Усі можливості інтернет-комунікації ак-
тивно використовуються в політичному дискурсі, звідси 
й подання офіційних повідомлень політичної тематики 
на інтернет-порталах та офіційних сайтах, наявність 
сторінок відомих політиків у соцмережах, спілкування 
та форумах на політичні теми тощо. Безумовно, загальні 
тенденції інтернет-комунікації віддзеркалено і в межах 
тих виявів спілкування, що належать до політичного 
дискурсу. Одним із таких виявів є тролінг, що переваж-
но представлений в анонімному спілкуванні на форумах 
і в соцмережах та відрізняється відверто агресивним і 
провокативним характером. Він є одним із засобів вер-

бальної агресії та потребує ґрунтовного вивчення в ме-
жах політичного дискурсу.

Проблеми політичної лінгвістики мають тривалу 
історію дослідження як у зарубіжному мовознавстві 
(А. Баранов, Р. Водак, І. Іссерс, Ю. Караулов, Е. Лассан, 
А. Чудінов, О. Шейгал та ін.), так і в україністиці (А. За-
гнітко, Н. Петлюченко, К. Серажим, Л. Синельникова, 
Л. Славова, Л. Стрій та ін.). Переважно це загальні пи-
тання термінології науки та категорій політичного дис-
курсу; формування та розвитку політичної лінгвістики; 
сугестивних і лінгвопрагматичних проблем політичної 
взаємодії. Меншою мірою у мовознавстві висвітлено 
питання інтернет-комунікації (Н. Асмус, О. Горошко, 
Л. Іванов, Л. Компанцева, О. Лутовінова,  Л. Щипіцина 
та ін.), а тролінг як вияв вербальної агресії в політич-
ному дискурсі загалом не ставав об’єктом мовознавчих 
досліджень. Поодинокі наукові розвідки висвітлюють 
поняття тролінгу як явища інтернет-комунікації, поши-
рене в соцмережах (Р. Внебрачних, І. Ксенофонтова, Л. 
Семенов, Г. Шушаріна та ін.), але не в політичній ко-
мунікації.

Мета статті полягає у визначенні поняття тролінгу 
та виявленні специфіки його функціонування в полі-
тичному дискурсі; що зумовило розв’язання таких 
завдань: з’ясувати поняття тролінгу, простежити спе-
цифіку цього явища в політичному дискурсі, проана-
лізувати мовні засоби репрезентації тролінгу в україн-
ській політичній комунікації. Матеріалом дослідження 
слугували тексти офіційних коментарів та заяв україн-
ського Міністерства закордонних справ.

Дослідження комунікативної взаємодії, опосеред-
кованої через інтернет, набуває популярності та по-
ширення в політичному дискурсі. Вибір віртуального 
простору для політичної комунікації зумовлений його 
особливостями. О. Горошко зазначає, що особливості 
віртуального простору уможливлюють його викори-
стання як «експериментального комунікативного май-
данчика ХХІ ст., що дає змогу реалізовувати найбільш 
фантастичні комунікативні практики та прагнення» 
[2], і цей факт пояснює активне залучення інтернету 
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для репрезентації та пояснення політичних позицій, 
поглядів і політичного іміджу. 

На думку О. Морозової, розвиток політичної ін-
тернет-комунікації відбувається на двома напрямами:  
1) перенесення або дублювання частини функцій з тра-
диційних форм політичної комунікації для розширення 
можливостей її об’єктивації; 2) створення паралельних 
або нових мережевих форм політичної комунікації, що 
мають нові самостійні функції та широкі можливості їх 
реалізації [4, с. 159]. Основними характеристиками ін-
тернет-комунікації є: електронна форма існування тек-
сту, гіпертекстуальність, мультимедійність, інтерактив-
ність, синхронність / асинхронність, змінність кількості 
та вираженості комунікантів [6, с. 59], серед яких у по-
літичному дискурсі всі ознаки є релевантними. На нашу 
думку, особливо важливим критерієм є анонімність, що 
дає змогу обговорювати гострі проблеми, не викриваю-
чи власну особистість. Крім того, інтернет-спілкування 
майже не має обмежень, тобто «перевага інтернет-кому-
нікацій полягає в тому, що вони надають еквівалентні 
можливості для політичної участі всім користувачам 
незалежно від матеріального стану чи соціального ста-
тусу» [3, с. 71]. Ці причини є підґрунтям для активного 
поширення такого явища віртуального спілкування, як 
тролінг, що останнім часом фіксуємо не лише у спілку-
ванні в соцмережах, а й в офіційних формах політич-
ного дискурсу. При цьому тролінг вже не пов’язують 
виключно з віртуальним простором, а використовують 
це поняття на позначення провокативної поведінки в пу-
блічній комунікації, зокрема в політиці, напр., О. Ляшко 
звертається до В. Гонтарєвої під час засідання Верхов-
ної Ради: «Шановна Валерія Олексіївна, так приємно 
задати питання кращому банкіру всіх часів і народів. 
Але в мене, шановна, дорогенька моя, занадто дорогень-
ка для українців, у мене до вас дуже просте питання –  
ви Конституцію читали? Ви статтю 99 Конститу-
ції читали, де обов`язок НБУ – забезпечення грошової 
одиниці є головною функцією. А ви розказуєте, що пен-
сіонери і свята винні у девальвації» (depo.ua, 05.02.2016 
р.). Хоч мовленнєва провокація мала місце в безпосе-
редньому публічному спілкуванні, поширення її для 
масового адресата відбулося через мережу Інтернет. За 
таких умов не йдеться про анонімність, навпаки, полі-
тики-мовці, виступаючи у функції «тролів», виконують 
комунікативні ролі провокатора і скандаліста. Один із 
дослідників інтернет-комунікації Р. Внебрачних вважає, 
що тролінг набув «статусу значущого психологічного 
феномену, що здійснює деструктивний вплив як на ін-
дивідів – об’єктів впливу, так і на атмосферу комуніка-
тивної взаємодії віртуальної спільноти» [1, с. 50]. Зва-
жаючи на це, масштабне застосування тролінгу цілком 
зрозуміло. Прийоми, характерні для інтернет-комуніка-
ції, використовуються і в безпосередньому спілкуванні. 

Р. Внебрачних пропонує типологію «рольового 
тролінгу» як форми соціальної агресії, виокремлю-
ючи чотири типи поведінкових моделей. По-перше, 
«троль-коментатор», дії якого пов’язані з поданням 
великої за обсягом, розгорнутої інформації, що є до-
стовірною, проте надлишковою, тому знижує інтерес 
учасників дискусії, хоч і привертає увагу до мовця; 
по-друге, «троль-провокатор» характеризується агре-
сивною мовленнєвою поведінкою, його спілкування 
супроводжується образами, звинуваченнями, провока-
тивними заявами; «троль – герой-коханець» провокує 
жінок на інтимне спілкування через компліменти та 
«вербальне залицяння», заважаючи основній комуні-
кації; по-четверте, «троль-радник», який дає безглузді 

поради та коментарі, провокуючи адресатів до беззміс-
товного спілкування та вербальної агресії [1, с. 50–51]. 
На нашу думку, для політичного дискурсу характерна 
модель поведінки «троль-провокатор», що передбачає 
відповідні мовні прийоми і засоби. Так, Т. Чорновол на 
своїй сторінці у соцмережі ФейсБук на адресу О. Ляш-
ка подає такий коментар: «Це ж як пофортило «борце-
ві» – щойно в понеділок отримав по мармизі від ворога 
з оппоблоку, а тут – цілий букет: і Юля з провальною 
акцією під московський «шатун», і якась дивна колот-
неча навколо Шухевича, і медведчуківсько-тимошен-
ківського шпіона викрив... А головне все це так вчасно, 
коли на ринок популістів вийшов новий галасливий гра-
вець Саакашвілі. Він поки що починає грати в другій 
лізі разом з різними позапарламентськими лузерами на 
зразок Гриценка» (Запис від 17.11.2016 р.). Текст на-
сичений жаргонізмами та сленгізмами, а мовлення має 
яскраво виражений суб’єктивний характер. Мовець 
виступає експліцитно, формулюючи свою позицію як 
провокативну, щоб привернути до себе увагу.

Ми фіксуємо елементи тролінгу і в офіційних за-
явах МЗС України, розміщені на офіційному сайті Мі-
ністерства. За змістом заяви з елементами тролінгу є 
коментарями певних подій або висловлень інших по-
літиків, насамперед російських. На інтенційному рів-
ні офіційний тролінг має на меті провокацію адресата 
до агресивних дій, насамперед це стосується ситуацій, 
у яких адресат раніше звинувачував (або потенційно 
може звинуватити мовця), тобто мовець «працює на 
випередження». На мовному рівні характерною рисою 
таких текстів є недотримання офіційно-ділової стиліс-
тики на лексичному рівні: синтаксичні конструкції та 
загальний характер побудови тексту відповідає вимо-
гам, проте використані лексичні одиниці належать зде-
більшого до розмовно-побутового стилю, наприклад: 
«Зачистка Кремлем друкованих видань та телеефіру 
вже практично завершена. Тут офіційна і єдино пра-
вильна точка зору вже не має жодної альтернативи. 
Зачистка Інтернету, з огляду на останні законодавчі 
ініціативи в Росії, знаходиться на завершальному ета-
пі. Тепер росіянам може бути заборонено відвідувати 
не лише російські, а й зарубіжні сайти, де містить-
ся несанкціонована Кремлем інформація» (Коментар 
Департаменту інформаційної політики МЗС України 
щодо погіршення ситуації зі свободою слова та ЗМІ в 
Росії, 30.04.2014 р.). Навіть у текстах офіційних заяв 
наявні жаргонізми та стилістично знижена лексика.  
У наведеному фрагменті представлено лексему, що по-
ходить з тюремного жаргону, – «зачистка». 

Офіційні тексти, що містять елементи тролінгу, 
насичені оцінною лексикою, трапляються й метафори 
та епітети, що загалом не є характерним для офіцій-
но-ділового стилю, наприклад: «Абсолютно неприй-
нятними вважаємо образливі заяви В. Путіна щодо 
представників шахтарської професії, яким, за його 
словами, більше нічого не потрібно, ніж «хильнути 
півсклянки – і на пляж» (саме так він пояснив, чому 
шахтарі приїжджають відпочивати до Криму) (Ко-
ментар Департаменту інформаційної політики МЗС 
України щодо окремих висловлювань Президента РФ 
В. Путіна в ході «прямої лінії» 17 квітня, 18.04.2014 р.).  
У цьому разі маємо цитування, проте для характерис-
тик обрано саме стилістично знижений фрагмент із 
жаргонізмами.

Крім того, в офіційному тролінгу фіксуємо актив-
не використання штампів та сталих зворотів. Проте не 
тих, що є характерними для офіційно-ділового стилю, 
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а розмовно-побутових, зокрема образної семантики, 
наприклад: «Кремль вдався до чергового «закручуван-
ня гайок» в медійній сфері, яке загрожує остаточно 
поховати навіть ті залишки вільних ЗМІ, які ще зали-
шаються в країні» (Коментар Департаменту інформа-
ційної політики МЗС України щодо погіршення ситу-
ації із свободою слова та засобів масової інформації в 
Росії, 30.04.2014 р.). Наявні й сталі вирази, характерні 
для офіційних документів, проте в такому разі замість 
нейтрального викладу інформації, маємо оцінно марко-
вану репрезентацію, наприклад: «Зневажливий тон, 
великодержавні нотки та псевдоісторичні висновки 
у висловлюваннях В. Путіна свідчать про справж-
нє ставлення кремлівського керівництва до громадян 
України як до людей, за словами самого очільника Ро-
сії, «другого сорту», наочно демонструють чого вар-
ті їх цинічні запевнення у «дружбі» і «братерстві» 
(Коментар Департаменту інформаційної політики МЗС 
України щодо окремих висловлювань Президента РФ 
В. Путіна в ході «прямої лінії» 17 квітня, 18.04.2014 р.).  
Зміна комунікативного регістру під час створення тек-
стів офіційних заяв та коментарів є визначальною ри-
сою політичного тролінгу.

При цьому адресатом тролінгу є не лише емоцій-
на людина, яка реагує на текст саме так, як очікує мо-
вець-маніпулятор. Адресатом виступає масова аудито-
рія, переважно високого інтелекту, оскільки має добре 
розуміти алюзії, порівняння, посилання на джерела, 
наприклад: «По суті сьогодні в Росії побудований ре-
жим «оруелівського» типу, де дозволено знати лише 
те, що говорить «Великий брат». Пропаганда, брехня 
і дезінформація в сучасній Росії виведена сьогодні на 
рівень державної політики» (Коментар Департамен-
ту інформаційної політики МЗС України щодо погір-
шення ситуації із свободою слова та засобів масової 
інформації в Росії, 30.04.2014 р.). Більше того, корис-

тувачі інтернету – це здебільшого молоде покоління та 
певною мірою люди середнього віку, тоді як аудиторія 
похилого віку надає перевагу телебаченню. І таку ау-
диторію складніше вразити та привернути увагу, тому 
використання тролінгу є виправданим. На рівні офіцій-
ного спілкування тролінг дає змогу донести реальну 
політичну позицію і ставлення мовця до ситуації в імп-
ліцитній формі.

На рівні граматики у політичному дискурсі тролінг 
особливих рис не має, тому коментарі та заяви від-
повідають вимогам щодо граматичного рівня. Лише 
потреба у вираженні категорії адресантності змінює 
нейтральний виклад на індивідуалізований, звідси й 
численні жарти, іронія та сарказм, наприклад: «Тут – 
одне з двох: або ж у російських дипломатів погано 
з математикою, або ми є свідками свідомої маніпу-
ляції фактами і бажання видати бажане за дійсне» 
(Коментар Департаменту інформаційної політики МЗС 
України щодо висловлювання Постійного представни-
ка РФ при ООН В. Чуркіна про нібито визнання біль-
шістю держав (де-юре або де-факто) входження Криму 
до складу Росії, 07.04.2014 р.). Синтаксична структура 
залишається незмінною. Вважаємо, що тролінг лише 
стає актуальним, але не масовим у політичній комуні-
кації. 

Тролінг є формою соціальної дії та супроводжу-
ється вербальною агресією, що виражається у вико-
ристанні сленгізмів, жаргонізмів, стилістично зни-
женої лексики. Тролінг характерний не лише для 
спілкування в соцмережах та представлення політич-
них поглядів у віртуальному просторі, а й для офі-
ційного листування між державами, яке має характер 
заяв і коментарів речників міністерства закордонних 
справ. Подальші перспективи дослідження полягають 
у потребі опису кожного типу мовленнєвої поведінки 
провокаторів.
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ОЦІННІСТЬ ПРАВОВИХ НОМІНАЦІЙ У МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ

У статті розкрито механізми вияву оцінності правових номінацій у мові сучасних періодичних видань. Зосереджено ува-
гу на семантичних процесах у мові публіцистичного стилю як інструмента впливу на суспільну свідомість. Висвітлено 
проблеми аналізу мовних одиниць у тексті, зокрема оновлення структури та семантики лексичних компонентів, стиліс-
тичного маркування синтаксичних одиниць.
Ключові слова: оцінність, імпліцитні одиниці, експліцитні одиниці, експресивні мовні засоби, синоніми, позитивнооцінні 
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Коць Т. А. Оценочность правовых номинаций в языке украинской периодики. – Статья.
В статье раскрыты механизмы проявления оценочности правовых номинаций в языке современных периодических изда-
ний. Сосредоточено внимание на семантических процессах в языке публицистического стиля как инструмента влияния 
на общественное сознание. Освещены проблемы анализа языковых единиц в тексте, в частности обновление структуры 
и семантики лексических компонентов, стилистической маркировки синтаксических единиц.
Ключевые слова: оценочность, имплицитные единицы, эксплицитные единицы, экспрессивные языковые средства, сино-
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Kots T. A. Evaluation of legal nominations in the language of Ukrainian periodicals. – Article.
The article reveals the mechanisms of manifestation of the evaluation of legal nominations in the language of modern periodicals. 
The emphasis is on semantic processes in journalistic style language as an instrument of influence on public consciousness. The 
problems of the analysis of language units in the text, including updates to the structure and semantics of lexical components sty-
listic markedness of syntactic units.
Key words: axiology, implicit unity, explicit unit expressive language means, synonyms, expressive syntactic constructions.

Нині періодичні видання – це засіб передавання, 
обміну інформацією про поняття, результати і спосо-
би розуміння. Мова публіцистичного стилю є універ-
сальним виразником понять і засобом узагальнення 
культурно-історичних, правових цінностей епохи, які 
мають певну точку відліку для оцінювання тих чи тих 
подій, будучи тим самим регулятором поведінки, зо-
крема вибору мовних засобів, вибору референційних 
об’єктів для вербалізації, вибору стратегії і тактики 
вербальної взаємодії.

Публіцистичний стиль в аспекті аксіології мож-
на розглядати як сукупність апеляцій до колективних 
культурних, тобто ментальних одиниць, які об’єдну-
ють ціннісний, поняттєвий і образний елементи. Між 
ЗМІ, що створюють розгалужене інформаційне поле, 
і мовною свідомістю українця існують причиново-на-
слідкові зв’язки. 

Мовні механізми оцінки, емотивності та експре-
сивності (семантико-стилістичних засобів суб’єктив-
ного увиразнення мови) вивчають переважно в син-
хронному аспекті на різних рівнях мовної структури 
(М. Пилинський, С. Єрмоленко, В. Чабаненко, С. Би-
бик, О. Стишов, О. Селіванова, В. Адмоні, О. Вольф, 
Є. Галкіна-Федорук, В. Жеребков, О. Москальська,  
В. Охріменко, В. Телія, В. Шаховський, О. Шендельс).

Аксіологія прямо пов’язана зі специфікою розвитку 
літературної мови, з суспільно-політичними і культур-
ними умовами життя суспільства, які в українських ре-
аліях постійно змінюються. Мова періодичних видань 
фіксує синхронну часову відповідність правових цін-
ностей конкретної історичної доби оцінним функціям 
лінгвальних одиниць. 

Лінгвісти, як і логіки, аксіологією називають думку 
про предмет, яка виражає його характеристику з погляду 
категорії цінності [11, с. 161]. У позамовній сфері «під 
цінністю розуміють кожен предмет будь-якої вартості, 
прагнення, бажання, захоплення тощо» [10, с. 12].

Оцінність, зокрема в мові публіцистичного стилю, 
виявляє зв’язок з емоційністю, експресивністю, проте 
не ототожнюється з названими поняттями. С. Єрмолен-

ко зазначає: «Емоційне в мові завжди експресивне, але 
не кожне експресивне явище належить до емоційних» 
[4, с. 157]. Емоційні й експресивні одиниці містять 
негативну або позитивну конотацію, але оцінність –  
поняття ширше. Оцінку можуть передавати й ней-
тральні мовні засоби, зокрема з інтелектуальної сфе-
ри мовомислення, які вносять елемент об’єктивного 
осмислення понять і явищ історичної доби. Емоційна 
оцінка, навпаки, вносить відчутний елемент суб’єкти-
візму в мову публіцистичного стилю. С. Іваненко емо-
ційну оцінку вважає «елементом естетичної, а також 
підґрунтям раціональної оцінки, тому що емоція – це 
біопсихосоціальна одиниця і оцінка, побудована на її 
основі, не може бути чисто емоційною чи чисто раціо-
нальною» [5, с. 59].

Н. Арутюнова розрізняє сенсорні і абсолютні оцін-
ки [1, с. 46]. Сенсорні оцінки можуть бути гедоністич-
ними (те, що подобається) і психологічними (інтелек-
туальними й емоційними). Абсолютна оцінка виражає 
естетичні й етичні цінності суспільства. Оцінка може 
бути також нейтральною. Німецький вчений У. Фікс 
називає її раціональною [12, с. 10]. 

Стилістичний потенціал оцінних одиниць у мові 
публіцистичного стилю розкривається на лексично-
му, фразеологічному, синтаксичному рівнях. Катего-
рія оцінки, на думку Т. Космеди, виявляючись на всіх 
рівнях мови, фокусує різнорівневі засоби свого вияву в 
тексті [7, 303].

Правова сфера життя суспільства – це один із цен-
тральних тематичних блоків сучасних ЗМІ, які є за-
собом поширення відповідної системи знань і дієвим 
інструментом впливу на інтелектуалізацію мовомис-
лення сучасних мовців. Специфіка оцінності мовних 
конструкцій у публіцистичному стилі полягає, як пра-
вило, в семантичній прозорості й однозначності ком-
понентів. Оцінка і позитивних, і негативних явищ, 
зокрема і правової сфери, відчутно психологічна і 
імпліцитна. У центрі оцінюваної парадигми перебува-
ють основний суб’єкт права – держава, невід’ємний 
елемент ідеологічної правової системи – суспільство, 



90 Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

стрижневий елемент комунікативного блоку правової 
системи – законність та пов’язані з ними явища сус-
пільно-політичного життя [8]. 

Держава як одне з центральних правових понять 
у мові періодичних видань має значення «апарат по-
літичної влади» [9, Т. ІІ] обростає новими, співзвуч-
ними сучасному сприйняттю у суспільстві оцінними 
конотаціями. У свідомості народу з 90-х років ХХ ст., 
завдяки ЗМІ, утвердилася думка про позитивну роль 
держави в суспільно-політичному житті суспільства. 
Відповідно, до настроїв епохи частотними є позитив-
нооцінні експліцитні означення до слова держава. Це, 
переважно, слова з інтелектуальної сфери мовомислен-
ня: незалежна, самостійна, соборна, суверенна, демо-
кратична, європейська, вільна, нова, семантика яких 
розкривається у контексті, наприклад: «Надпотуж-
ний політичний землетрус, яким для Європи та Азії 
виявилася Перша світова війна, тоді розвалив кілька 
імперій. Ще на початку ХХ ст. вони видавалися непо-
рушними основами континентального порядку, та за 
якихось двадцять років ті колоси на глиняних ногах 
впали, а на руїнах постала низка нових незалежних 
держав» (СП, 23–29.03.2017 р.); «Всередині країни всі 
політичні сили, - незалежно від того, при владі вони 
чи в опозиції, - повинні бути партнерами в розбудові 
незалежної, європейської, демократичної держави» 
(СП, 23–29.03.2017 р.).

Рушієм утвердження державних цінностей у су-
спільстві були національно-визвольні рухи, революції, 
ідеї яких завдяки ЗМІ поширювалися і закріплювалися 
у свідомості значної частини суспільства. Суверенна 
держава розглядається як запорука формування нації 
– основного державотворчого елемента. «Держава» і 
«нація» часто функціонують як тотожні поняття, по-
зитивну оцінку яких увиразнюють нейтральні слов-
никові одиниці, переважно означення, які в контексті 
набувають піднесеного звучання, наприклад: «Україн-
ська революція 1917–1921 рр. вперше показала світові 
суверенну українську державу та стала початковим 
етапом у боротьбі за незалежність, яка досягла сво-
єї мети 1991 р. Ця революція започаткувала процес 
формування модерної політичної нації» (СП, 23–
29.03.2017 р.); «Українці – вільна, інтелектуальна, 
європейська нація. Нам треба наздогнати і йти впе-
ред разом з іншими європейськими державами» (ЛУ, 
09.03.2017 р.).

Позитивнооцінну функцію у створенні привабливо-
го образу держави виконують дієслова та віддієслівні 
іменники з семами «служіння», «руху», «будування», 
наприклад: «Закон про неможливість подвійного грома-
дянства має поширюватися на суддів, представників 
спецслужб, народних депутатів та депутатів місцевих 
рад, тобто на всіх, хто уповноважений служити дер-
жаві і розбудовувати її економічний потенціал» (УМ, 
15.03.2017 р.); «Рівень розвитку держави залежить від 
щоденного поступу, руху вперед, створення і пошану-
вання європейських цінностей. Перед усіма нами сто-
ять завдання – йти вперед, будувати, а не знищувати» 
(УМ, 15.03.2017 р.).

Характерною для мови сучасної періодики є лек-
сична сполучуваність слова держава з позитивноо-
цінними дієсловами захищати, боронити, наприклад: 
«Захищати власну державу – це святий обов’язок 
кожного громадянина. Сьогодні всі повинні бути сві-
домими того, що від нашої позиції залежить наша 
державність» (ЛУ, 24.02.2017 р.). Увиразнення по-
зитивної конотації досягається шляхом заперечення 

негативно оцінних тверджень, вживанням експре-
сивних експліцитних мовних одиниць в підрядних 
з’ясувальних синтаксичних конструкціях: «Зазнали 
краху плани кремлівських агресорів проголосити на 
цілий світ, що український народ, піддавшись брех-
ливій більшовицькій пропаганді, зневірився у власній 
державі, тому не захищає ні столиці, ні своєї влади»  
(СП, 2–8.03.2017 р.). 

Частотним є вживання позитивно маркованих 
словосполучень українська державність, наша дер-
жавність (пор. у СУМ. Т ІІ – «державний лад»), 
напр.: «Українська державність завжди повинна 
бути у пріоритеті всіх державних діячів і політиків»  
(УМ, 15.03.2017 р.).

Як позитивно марковану можна кваліфікувати лек-
сичну сполучуваність слова державницький (СУМ 
не фіксує), пор. державницька компетентність, дер-
жавницька щирість тощо, наприклад: «Очевидно, не 
надто покладаючись на Авакову компетентність і 
державницьку щирість, президент кинув міністрові 
внутрішніх справ підмогу в особі грузинських варя-
гів-поліціянтів. Ті фахівці справді дали старт (лише 
старт!) реформам у міліції – переходу до формату 
цивілізованої поліції. А далі кавказькі реформатори 
повтікали, жахнувшись масштабів корупції в своєму 
міністерстві» (ЛУ, 09.03.2017 р.).

Усі позитивні зміни, як правило, відбуваються не зав-
дяки, а всупереч процесам у державі, негативну масш-
табність яких розкривають процесуальні іменникові си-
нонімічні ряди з виразною песимістичною конотацією, 
наприклад: «У державі – революції, інфляція, коруп-
ція, махінації на виборах, страйки, крадійство, на-
ступ криміналітету, розмивання ієрархії цінностей, 
властивих цивілізованому суспільству, а ці подвижни-
ки, забувши особисті проблеми, болі й кривди, щоденно 
йдуть до дітей і вчать їх розумного, доброго, вічного»  
(СП, 2–8.03.2017 р.); «Кажуть, що найбільшими ворога-
ми української державності є три речі – війна, корупція, 
популізм» (УМ, 15.03.2017 р.).

Негативну оцінку посилює вживання експресив-
них дієслів та віддієслівних іменників з імпліцитною 
семантикою результативності, наприклад: «Ситуація 
у державі розжарюється, розхитується і незаба-
ром може знову вибухнути» (ЛУ, 09.03.2017 р.); «Ро-
сія завжди користалася в своїх інтересах перевагами 
демократичних систем в сусідніх державах, щоб по-
глинути їх: починаючи з часів Новгорода та Речі По-
сполитої, завершуючи Центральною Європою після 
Другої світової. І зараз розхитування настроїв в на-
шій державі зсередини є одними із способів гібридної 
війни Кремля проти України» (СП, 23–29.03.2017 р.). 

ЗМІ демонструють розширення оцінної лексичної 
сполучуваності слова суспільство - основи ідеоло-
гічного блоку правової сфери, який охоплює правову 
свідомість і правову культуру. СУМ в 11 томах тлума-
чить свідомість як «сукупність людей, об’єднану пев-
ними відносинами, зумовленими історично змінним 
способом виробництва матеріальних і духовних благ»  
(Т. ІХ. – К., 1978). Позитивну оцінку суспільства пе-
редають виразно позитивно марковані означення своє, 
рідне, українське, нове, інтелектуальне, європейське, 
наприклад: «І на міжнародній науковій ниві, і у своє-
му рідному суспільстві владні інститути потрібно 
забезпечити здібними, професійними патріотични-
ми інтелектуалами, які хоча б опанували істину, що 
наука необхідна не тільки для знань про Всесвіт, а 
про тактику й стратегію розвитку свого народу»  
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(СП, 23–29.03.2017 р.); «Академічна наука зберегла й 
утвердила прикметну стильову ознаку: фундаменталь-
ність наукових ідей не лише прикладної, а соціогумані-
тарної сфери, усвідомлюючи, що нове українське сус-
пільство вимагає істотного «ремонту» гуманітарних 
дисциплін від здебільшого фальшивої імперсько-кому-
ністичної історіософії» (СП, 23–29.03.2017 р.).

Кількість негативнооціних мовних засобів до понят-
тя суспільство порівняно з 90-ми роками ХХ ст. – 10-
ми роками ХХІ ст. помітно зменшилася, що виявляєть-
ся, насамперед, у невживанні експресивно забарвленої 
експліцитної лексики. Імпліцитну негативнооцінну се-
мантику містять складні речення, підрядна з’ясуваль-
на частина яких заперечує позитивний інтелектуаль-
нооцінний зміст головного, напр.: «Інтелектуально 
повноцінний і морально нормальний і здоровий індивід 
– основа благополучного суспільства, чим сьогодні ми 
похвалитися не можемо» (СП, 2–8.03.2017 р.).

Традиційно увиразнюють негативнооцінну аксі-
ологію всього контексту синонімічні ряди дієслів до-
конаного способу, іменників, означальні експліцитні 
словосполучення з прозорою семантикою занепаду, 
знищення, наприклад: «Картина тоді була безрадіс-
на. Здеморалізованість, тотальна апатія, соціальна 
депресія роздушили, зламали суспільство, а націо-
нально-патріотичні та громадські організації в ньому 
мовби остаточно погодилися зі своєю безсилістю і 
безпорадністю, зумовленими об’єктивними обстави-
нами в житті суспільства» (СП, 2–8.03.2017 р.).

Саме поняття право (система норм/правил поведін-
ки і принципів, встановлених або визнаних державою 
як регулятори суспільних відносин, які формально за-
кріплюють міру свободи, рівності та справедливості 
відповідно до суспільних, групових та індивідуальних 
інтересів (волі) населення країни) – це частовживана 
номінація у мові періодичних видань. Це слово має, як 
правило, має широку, але переважно нейтрально оцін-
ну лексичну сполучуваність. ЗМІ часто інформують 
суспільство про юридичне визначення, функції, засади 
самого терміна, наприклад: «Необхідно пам’ятати, що 
право формується лише у державно організованому су-
спільстві як основний нормативний регулятор суспіль-
них відносин» (КІЖ, 14.02.2017 р.).

Через ЗМІ в активний вжиток входять висловлен-
ня з юридичної сфери життя: національні права, гро-
мадянські права, право на власність, право на захист, 
право на виїзд, право на свободу, право на освіту, пра-
во на соціальний захист, юридично оформлене право 
тощо. Такі словосполучення з нейтральною оцінкою у 
контексті набувають виразно позитивного забарвлення, 
наприклад: «Замість сукупності малоросійських рес-
публік і губерній з’явилася Україна, - хай ще і не відо-
кремлена, але вже виокремлена. І з юридично оформ-
леним правом відділитися» (СП, 23–29.03.2017 р.);  
«І Центральна Рада, і Українська Народна Республі-
ка, і Гетьманат, і Директорія проторувала той шлях, 
яким Україна нині йде у майбутнє. І за це ми маємо 
бути вдячні визначним фігурам того часу, як-то: 
Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, Пав-
ло Скоропадський, Симон Петлюра та інші. І вдячні 
мільйонам українців, які усвідомили свої національні 
та громадянські права» (СП, 23–29.03.2017 р.).

Лексична сполучуваність юридичної номінації пра-
во розширюється за рахунок вживання співзвучних 
тенденціям національно-суспільного життя позитив-
нооцінних висловлювань: право народу на самостійне 
існування, право на рідну мову, право на вільне само-

визначення, право на вільне дихання тощо, наприклад: 
«На авансцені історії повноголосо заявили про себе на-
роди, над правом на самостійне існування яких у про-
відних європейських столицях навіть не замислювали-
ся» (СП, 23–29.03.2017 р.); «У незалежній державі ми 
нарешті виборюємо права на вільне самовизначення і 
навіть вільне дихання» ( КІЖ, 23.01.2017 р.).

Контекстуально негативнооцінним є словосполучен-
ня право на чужу мову, пор.: «Яскрава демонстрація 
вторинности державної мови і випинання чужомовних 
пріоритетів в елекронних інформсистемах та утвер-
дження права на чужу мову» (СП, 23–29.03.2017 р.).

Номінації закон, законність (елементи комуніка-
тивного блоку правової системи, які встановлюють 
та інтегрують зв’язки між усіма блоками правової 
системи) мають переважно негативне контекстуальне 
значення, що посилюється антитезами і є відбиттям 
суспільної думки сучасної України (злочинний закон, 
закон про смерть мови), наприклад: «І цю базгранину 
ці малороси під керівництвом, очевидно, що Медвед-
чука, називають «Закон України про державну мову»! 
Насправді – це закон про смерть державного стату-
су української мови» (СП, 23–29.03.2017 р.).

Положення проектів законів про мову оцінюють ви-
разно негативно забарвленими експресивними вислов-
люваннями, наприклад: «Статус української мови як 
єдиної державної мови не може бути підставою для 
заперечення мовних прав і потреб осіб, що належать 
до національних меншин. (Себто повне утвердження 
мов національних меншин у супротиві до державної 
мови, що для окозамилювання була названа у статті 
«єдиною державною мовою». Саме це положення є 
наскрізною шизопсихоглосною ідеєю закону, що на-
справді за медвечуківсько-порошенківськими і садо-
вістськими планами має зреалізувати гасло «єдина 
країна – єдіная страна)» (СП, 23–29.03.2017 р.).

Мова періодичних видань демонструє вживання 
вставних модальних конструкцій, які вносять у кон-
текст відтінок сумнівності і негативної оцінки понять 
закон, законний, напр.: «Цей злодійкуватий кримський 
барига (Борис Дейч) фактично, нібито в законний 
спосіб, приватизував значну частину Східного Криму 
і нині вважається некоронованим господарем усього 
Судацького району. Як чинний народний депутат від 
Криму, він гаряче аплодував захопленню півострова 
російськими військами» (СП, 2–8.03.2017 р.).

Частовживаними у мові періодики є слова з вираз-
но негативною семою заперечення закону, законно-
сті - незаконний, антизаконний. Вони мають широку 
негативнооцінну лексичну сполучуваність: незакон-
не вторгнення, антизаконні вчинки, антизаконні дії, 
незаконні затримання, незаконні арешти, незакон-
на торгівля, незаконний товарообіг, незаконне захо-
плення територій, незаконне вторгнення, наприклад: 
«Ініціатори «блокування незаконної торгівлі з оку-
пантами» відкинули дану тезу й дали (за деякими 
повідомленнями) ворожій пропаганді неабиякого ко-
зира – назвали якийсь підрозділ іменем «Нахтігаль»»  
(УМ, 15.03.2017 р.).

Відповідну оцінку правової системи держави по-
силюють парцельовані конструкції, які деталізують 
негативне бачення проблеми і створюють відчуття 
масштабності: «Рекордсменом зрадництва, запро-
данства та аморальності став ректор Таврійсько-
го національного університету ім. В. Вернадського 
Микола Багров, нагороджений зіркою Героя України 
2007 р. Антизаконних вчинків ніхто не бачив, а він 
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був українофобом, сепаратистом усе життя, обійма-
ючи найвищі компартійні та державні посади у Кри-
му» (СП, 2–8.03.2017 р.); «Зацікавлений у розв’язанні 
проблеми МВС А. Аваков спершу в мирному дусі кота 
Леопольда безрезультатно припрошував причетних до 
зупинки незаконного товарообігу «розійтися». А тоді 
міністр-поліцай дістав указівку переходити до дій рі-
шучих» (ЛУ, 09.03.2017 р.).

Посилення негативної оцінки виявів законності 
досягається також вживанням однорідних експліцит-
них складних підметів, які детально розкривають аксі-
ологічний зміст висловлюваного: «Викрадення людей, 
вбивства, незаконні затримання та допити, десятки 
взятих під варту, сотні адміністративних арештів, 
антиконституційні величезні штрафи учасникам збо-
рів - усе це та багато іншого триває на території оку-
пованого Криму відтоді, як він опинився фактично під 
юрисдикцією Росії» (УМ, 11.04.2017 р. ).

Нейтралізує негативну оцінку правовим діям вла-
ди вислів на межі законності, пор.:  «Реальних при-
чин для затримання правозахисників просто не було, 
тому окупаційна влада та контролюючі органи півос-
трова Крим застосували заходи на межі законності»  
(УМ, 15.03.2017 р.).

Мова преси відбиває переважно негативнооцінну 
семантику словосполучень з дієсловом узаконити, 
пор.: узаконити злочинні дії, узаконити непрозорі схе-

ми, узаконити збитковий імпорт, узаконити відми-
вання грошей, узаконити корупційні схеми, узаконити 
схеми викрадення людей тощо, напр.: «Відзначимо, що 
О. Скрипник раніше неодноразово заявляла про те, що 
влада Росії фактично узаконила схему викрадення 
громадян України співробітниками спецслужб» (УМ, 
15.03.2017 р.); «Реальні закони тут дещо інші (часом 
дивуєшся, чому в нас 1 кг вважають 1000 грамами; це 
спростують вам на будь-якому базарі – підійдіть до 
контрольних ваг і покладіть на них «кіло яблук» - не-
одмінно побачите, що 1 кг – це лише 860 грамів). Це 
теж, мабуть, пора узаконити?» (ЛУ, 06.04.2017 р.).

Оцінювання правових понять у мові ЗМІ відбуваєть-
ся шляхом вживання мовних одиниць, зареєстрованих у 
словниках або в пам’яті носіїв мови. Оцінна семантика 
розкривається у відповідних контекстуальних умовах, 
зокрема в оновленні структури та семантики компонен-
тів, стилістичного маркування синтаксичних одиниць. 
Процеси правової свідомості суспільства знаходять своє 
відображення в оцінних, асоціативних зв’язках мовних 
одиниць періодичних видань і позамовного світу.

Умовні скорочення
КІЖ – «Культура і життя»
ЛУ – «Літературна Україна»
СП – «Слово просвіти»
УМ – «Україна молода»
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Кочан І. М.

СПЕЦИФІКА ЗАГОЛОВКІВ «УКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ» 
В АСПЕКТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

У статті розглянуто заголовки журналу як носіїв змістово-фактуальної, змістово-концептуальної та змістово-підтек-
стової інформації, виявлено мовні засоби увиразнення назви з метою привернути увагу читача до друкованої інформаці.
Ключові слова: заголовок, публіцистичний текст, мовні засоби увиразнення, українська мова

Кочан І. М. Специфика заглавий «Українського тижня» в аспекте отражения текстовой информации.
В статье рассмотрены заглавия журнала как носители содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной 
и содержательно-подтекстовой информации, определены выразительные языковые средства создания названий с целью 
обратить внимание читателя на печатный материал. 
Ключевые слова: заглавие, публицистический текст, выразительные языковые средства, украинский язык.

Kochan I. М. “Ukrainian Week” headlines specific in the aspect of display text information
The article considers the magazine’s headlines as the bearers of the content-factual, content-conceptual and content-underlying 
information, discovers language means of the name’s expressiveness to attract readers attention to the printed information.
Key words: headline, publicistic text, language means of expressiveness, Ukrainian language. 

Мова преси – один із різновидів публіцистично-
го стилю, якому притаманні чіткі політичні оцінки, 
присутність автора, широкий вияв авторської інди-
відуальності Об’єктом публіцистичного викладу 
є явища всіх ділянок життя людини – від картинок 
побуту до подій історії й світової політики. З огляду 
на призначення публіцистичного стилю – формуван-
ня громадської думки – визначальною рисою його 
є вдале поєднання логіки викладу з емоційно-екс-
пресивним забарвленням. Публіцистичний стиль 
традиційно торкається усіх життєвих сфер; в ньому 
використовують різноманітні комунікативні мовні 
форми; він насичений найрізноманітнішими емотив-
ними відтінками. Оскільки публіцистика походить 
від слова публіка, тобто люди, народ, товариство, то 
вона пов’язана із масовою комунікацією.

Масове спілкування пов’язане із засобами масової 
комунікації: пресою, телебаченням, радіо, інтернет-ви-
даннями. Мета такого спілкування – інформувати гро-
мадськість, дати їй потрібну інформацію. Інформувати 
є виробничим завданням працівників інформаційної 
індустрії. Вони виготовляють інформаційні продукти 
для певного споживача. А щоб привернути увагу чи-
тачів, слід зробити матеріал цікавим, актуальним, чи-
табельним. Інакше запропонований текст залишиться 
непрочитаним.

Окреслення проблеми. Невід’ємним компонен-
том тексту, первісним текстовим знаком, який задає 
його змістову тональність, є заголовок. Він – стиснута 
згортка цілого тексту (твору), яку сприймають у нероз-
ривній єдності з усім текстом. Питанням класифікації 
заголовків за формою, вміщеної в них інформації, та 
її комунікативними можливостями і прагматиеою, при-
свячено чимало праць літературознавців, лінгвістів, 
дослідників журналістських текстів.

 Ефективність журнального тексту багато в чому 
визначає його заголовок. Щоб пересвідчитися у цьо-
му, розглянемо заголовки часопису «Український 
тиждень» за 2015-2017 рр. «Український тиждень» – 
щотижневий ілюстрований суспільно-політичний 
україномовний часопис що висвітлює ключові події 
та проблеми країни. Серед рубрик – «На часі» (інфор-
мація, фейлетон, карикатура, відгуки, оперативні ко-
ментарі, довідки), «Впритул» (аналітика, репортажі, 
дослідження стосовно актуальних проблем країни та 
світу, VIP-інтерв’ю), «Ми» (проблеми, спостереження, 

які стосуються передусім України та українців: нація, 
культура, суспільство, ментальність, історія), «Навіга-
тор» (усе, що має знати сучасна людина, щоб перебува-
ти «в контексті» – мистецтво, дозвілля, мода). Перший 
номер журналу вийшов 2007 року. [15]. 

Стан дослідження проблеми. Заголовок в україн-
ському мовознавстві досліджували: – В. Ронгинський 
(синтаксичні моделі) [12]., В. Галич (структуру, зміст 
і форми) [4]., Л.Грицюк (лінгвістичний статус заголов-
ка) [5], А. Євграфова (як актуалізатор текстової інфор-
мації) [7], Л Каніболоцька (функції заголовків-цитат) 
[9], В. Садівничий (властивості, функції й типи) [13], 
Л. Павлюк (семантико-змістові риси й функціональ-
но-структурні типи) [11]. Шестакова Е (абсурдизацію 
заголовків) [14] тощо. О.Волковинський [3] розглянув 
взаємозумовленість заголовка і тексту рівнем інформа-
ції, а О.О. Калякіна – лінгвостилістичний статус заго-
ловка публіцистичного тексту в аспекті вивчення [8]. 

Заголовки «Українського тижня» були в полі зору 
О.Базан [1]. ,що розглянула функції риторичних заго-
ловків публіцистичних текстів на матеріалі сучасних 
україномовних ЗМІ, у тому числі й «Українського тиж-
ня», А.Варинської, В. Гнот та Н. Полупанової [2], які 
проаналізували образно-мовні формули заголовків як 
показників смислового навантаження публіцистичного 
тексту в журналі «Тиждень»за 2010-2011 рр. 

У цій публікації зосередимо увагу на специфіці за-
головків «Українського тижня» в аспекті відображення 
текстової інформації. Об’єктом дослідження стали заго-
ловки журналу «Український тиждень» за 2014-2017 рр.,  
а предметом – їх стилістичний потенціал, мовні засоби 
вираження, способи актуалізації уваги читача, репре-
зентація текстового матеріалу, функції. Мета дослі-
дження – розгляд мовних засобів увиразнення тексту 
через заголовки, ступінь відображення у них текстово-
го матеріалу.

Виклад основного матеріалу. Часто можна почу-
ти, що заголовок – це свого роду вивіска, і чим вона 
яскравіша, тим більше гарантії, що матеріал буде 
прочитано. Звичайно, яскравий, виразний заголовок 
завжди привертає увагу читачів. Окрім того, основни-
ми характеристиками заголовка є максимум інфор-
мації (змістова характеристика) і мінімум знаків, які 
актуалізують цю інформацію (формальна характерис-
тика), тобто високий ступінь інформативності і лако-
нізм. заголовок є тією частиною твору, яка першою 
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показує читачеві, наскільки він сповнений новизною 
та чи його автор має своє бачення події та явища жит-
тя. Тому можна стверджувати, що заголовок є най-
першим свідченням рівня літературної майстерності 
журналіста.

У лінгвістиці тексту існує поділ інформації на: 
змістово-фактуальну, яка містить повідомлення про 
події, факти, процеси, явища в реальному житті), 
змістово-концептуальну, яка подає індивідуально-
=авторське розуміння відношень між явищами, поді-
ями,описаними у тексті, та змістово-підтекстову, в 
основі якої лежить здатність одиниць мови породжу-
вати асоціативні і конотативні значення. В УТ є усі 
типи цієї інформації. Проаналізуймо, як вона відобра-
жена у заголовках.

Серед заголовків «Українського тижня» зазначе-
ного періоду можемо виділити звичайні заголовки, 
спрямовані на розкриття прямого змісту публікації та 
образні. Звичайні, прямі заголовки передають зміс-
тово-фактуальну інформацію. До звичайних зарахо-
вуємо: «Нове життя луганських прикордонників»  
(№ 7(379) 2015), «Думки інвестора» (№ 8 (380) 2015), 
«Перемога» (№ 7 (379) 2015), «Історія однієї вулиці» 
(№ 11 (487), 2017), «Списки полонених» (№ 1 (477) 
2017), «Трамвай № 8», «Записка» (№ 5 (481) 2017) 
тощо.

Однак більшість заголовків передають змістово-кон-
цептуальну або підтекстову інформація. Вони мають об-
разну основу, якої автори досягають уживанням:

– метафори: «Архітектура поразки» (№ 19 (391) 
2015), «Брехлива імперія» (там само) «Росія ліку-
ється кров’ю» (№ 8 (380) 2015), «Сироватка прав-
ди» (№ 6 (378), 2015); «Невидимий фронт Маріу-
поля»(№ 3 (№375) 2015); «Невидиме пальне» (№ 3 
(375) 2015); «Криза російськозорієнтованої моделі» 
(№19 (391)2015); «Архітектор геополітичної паст-
ки» (№ 19 (391) 2015), «Ключ від півострова» (№ 11 
(387)2017). У цих назвах влучний заголовок не нази-
ває подію, явище, процес, а швидше передає певну 
характеристику, ставлення автора до зображуваного. 
Аналогічно і в наступних прикладах.

– стійких висловів:
а) фразеологізмів: «Колись мене пошили в дурні» 

(№ 3 (479) 2017); «Один у полі не воїн» (№ 4(480) 
2017); «Сьома вода на Кисельові» (№ 3 (375(2015); 
«Світ догори дригом» (№9 (485)2017). ФО в силу сво-
єї образності та стилістичної специфіки майже ніколи 
не виконують номінативної і інформативної функції 
в чистому вигляді: вони завжди ускладнюються емо-
ційно-експресивною функцією. 

Нерідко спостерігаємо трансформацію фраземи, 
додавання до її складу іншого слова: «Хліба й ви-
довищ назавжди?» (33 (427( 2016); «Не стріляй-
те в піаніста…» (№16 (336) 2014) (Кінофільм «Не 
стріляйте в білих лебедів»); «На побачення з Богом: 
дату зустрічі змінити не можна?» (№ 16 (336) 2014) 
Пригадайте назву фільму «Місце зустрічі змінити не 
можна») ; «Як українці комунізм будували» (№ 4 (480) 
2017) (мультфільм «Як козаки куліш варили…)..

б) перифраз: «Блакитні шоломи в тумані»(про 
ініціативу введення миротворців на Донбас) (№ 8 
(380) 2015);

в) крилатих висловів: «Як стати тінню на сво-
їй землі» (№ 8 (380) 2015); «Двічі не вмирати» (там 
само) ;»До останнього подиху» (№ 3 (375) 2015); 
«Криве зовнішньополітичне дзеркало» (№7 (379) 
2015);»На останньому подиху» (№ 3 (375) 2015).

г) просторічних висловів: «Цирк на дроті» (№ 19 
(391) 2015); «Їхні слова та Богові б у вуха» (№8 (380) 
2015); «Тіт Андронік» на палубі «Човна дурнів» (№8 
(380) 2015); «Аби не було війни» (№ 19(391) 2015)

г) цитації: «Дим-димок од машин…» (№ 10 (486) 
2017). Пригадаймо поезію П.Тичини «Пісня тракто-
ристки»(будь-яке цитування несе собі сильний імплі-
цитний і стилістичний потенціал);

– стилістично маркованих слів: 
а) неолексем: «Безперспективний путінізм» (№ 6 

(378)2015); «Шотландизація футболу» (№ 19 (391) 
2015); «Жертва Пенелопгейту» (№5 (481) 2017); 
«Мовностурбоване» (№10 (486)2017); 

б) жаргонної лексики: «Бидлота! Нехай гниють» 
(№ 6(482)2017); «Тенета для ботанів» (№8 (380) 
2015); «Блеф імперії» (№ 19 (391) 2015);

– синонімів: «Кусати й жалити» (№ 5 (461)2017); 
«Зниклі безвісти та військовополонені: про реальну 
ситуацію» (№ 3 (375) 2015); «Про нерозривність сою-
зу фізиків і ліриків» (там само); «Водевіль і бурлеск» 
(№ 5 (481) 2017);

– антонімів: «Від холодної війни до гарячої»  
(№ 7 (379) 2015); «Оскар між «учора» і «завтра»  
(№ 8 (380) 2015); «Вгору чи вниз?» (№ 16 (№№ 2014); 
«Від баронів-розбишщак до кремнієвих султанів»  
(№ 8 (380) 2015); «Великі друзі маленької людини» 
(№7 (483) 2017); «Кінець початку» (№ 3 (427) 2016) 
«Чорна заздрість білої людини» (10 (486) 2017). Се-
ред протиставлень слід виділити також антитезу: 
«Агресія об’єднує людей, а корупція ї знищує в них 
віру» (№ 6 (378) 2015). «Від кирзака до Оксфорда» 
(№ (375) 2015);

– термінної лексики : а) медичного спрямування: 
«Короткозорість» (№8 (484( 2017); «У токсично-
му середовищі» (№1 (477) 2017); «Марення війною»  
(№ 3 (375) 2015); б) економічного: «Як змінилася бан-
ківська система»? (№ 4 (;80) 2017); «Слідами вивезено-
го капіталу» (№6 (371)( 2016); в) юридичного: «Якщо 
реформа прав власності завершиться вдало, це від-
криє шлях до кредитування» (№ 4 (480) 2017); «Справи 
Майдану. Коли вирок?» (№3 (479) 20117) «Нове вибор-
че законодавство має бути ухвалено не пізніше ніж у 
травні» (№6 (371)( 2016);; «Забуті живі. Права родин 
полонених»( (№ 7 (379) 2015); г) природничо-технічно-
го : «Електронний вимикач довіри» (№ 6(378) 2015); 
«Наелектризована атмосфера» (№ 3 (479) 2017); 
«Краса швидкості» (№ 16 (336) 2014); «Невидиме 
пальне» (№ 3 (375) 2015); ґ) точних наук: «Матема-
тичні перетворення» (№5 (481) 2017); д) філологічно-
го спрямування: «Слово на літеру Д» (№ 3(375) 2015) 
«Звучання слова» (№ 8 (484) 2017) тощо.

Експресивності сприяє також вкраплення нетран-
слітерованих слів: «Лялька-мотанка a la francaise» 
(№ 7 (483) 2017); або транслітерованих: «По много-
чіслєнним просьбам трудящіхся» (№ 6 (378) 2015);, 
«Порєшаєм» (№ 10 (436) 2017); «Отдих на зло»  
(№ 7(379) 2015); «Електоральний «орднунҐ» (№ 6 
(378) 2015) (де німецььке слово означає порядок).

Виявлено вислови «совкового» часу: «Комісари 
революції» (№ 16 (336) 2014) . Цікавими є онімні заго-
ловки: «Рим», а не «Еллада»! (№6 (482), «Леся Укра-
їнка, Булгаков і…Кубань» (№ 11 (487) 2017); «Шоу Ві-
ктора і Владіміра» (№ 7 9379) 2015); «Привіт Чіпці 
Варенику від мадам Боварі» (№ 9 )485) 2017).

Особливу увагу слід звернути на синтаксичні за-
соби увиразнення . До них віднесімо риторичні за-
питання: «Чи є потреба в міністерстві культури?»  
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(№ 6 (378) 2015), «Блокада, так?» (№8 (474) 2017 
«Чому на Донбасі так люблять «царів»?( № 19 (391) 
2015); «Чому на Донбасі так люблять «царів»? (№ 19 
(391) 2015)

У семантичному аспекті відношення заголовка і 
тексту побудовано за моделлю «знак – референт». Тут 
ідеться про здатність назви декодувати зміст твору, 
забезпечити читача можливими напрямками інтер-
претацій. Заголовок формується як конденсат тексту, 
змістові характеристики якого адекватні смисловим 
властивостям усього твору, а тому, виступаючи стис-
лим нерозкритим змістом, співвідноситься з цілісною 
одиницею мови – текстом, а не з якимось його склад-
ником. З цього погляду заголовок може бути лише 
суперсинтаксичнаъою (текстовою) одиницею, рангом 
нижчою від цілісного тексту.

У сучасній публіцистиці заголовок виконує низ-
ку функцій, що мають на меті активізувати читацьку 
увагу, серед яких домінують інформативна ы про-
гностична. Зібраний матеріал дав підстави виявити 
такі особливості заголовків в «Українському тижні» з 
позицій інформативної функції:

1. Заголовки, що передають суть інформації: 
«Нове життя луганських прикордонників» (№ 8 (379) 
2015) «У токсичному середовищі» (йдеться про ство-
рення партії блоку Петра Порошенка. Фактично нова 
партія стала притулком для різних грошових мішків 
і людей, які володіють певним адмінресурсом.) (№ 1 
(477) 2017); «Після Майдану йти на війну було про-
стіше» (№ 7 (379) 2015);

2. Заголовки, що містять висновок публікації: 
«Степан Барна : «Агресія об’єднує людей, а коруп-
ція знищує в них віру» (№ 6 (378) 2015). «Александр 
Вондра: «Для викорінення тоталітаризму й комуніз-
му потрібно два покоління» (№ 6 (378) 2015). «Павло 
Білоус: «Влада зрозуміла, що люди таки щось вирі-
шують» (№ 7 (379) 2015).»Е-декларації – це дуже 
сильний удар, який у багатьох відіб’є бажання йти у 
парламент». (№ 5 (481) 2017).

3. Заголовки, що зацікавлюють читача, інтри-
гують його. «Слово на літеру Д» (№3 (375) 2015) 
– у підзаголовку: що таке дефол і чим він загрожує 
Україні). «Мумія повертається» («7 (379) 2015), «Ос-
танній притулок негідників» (№ 7 (379) 2015), «Про 
бабу, паспорт і кота» (№ 3 (427) 2016); «Чорна діра»  
(№ 11 (487) 2017);

4 Заголовки, що містять сенсації. «Ігор Луценко: 
«Хоч би скільки нас зливали, все одно перемагаємо» 
(№ 7 (379) 2015).

5. Заголовки, що ставлять проблему: «Чи є по-
треба в міністерстві культури?» (№ 6 (378) 2015); 
«Нюрнберзький трибунал чи комісія правди?»  
(№ 3(375) 2015).

6. Заголовки, що прогнозують події. «Віід холод-
ної війни до гарячої» ((№ 7 (379) 2015), «Ключ від пів-
острова» (про те, як автономія корінного населення 
Криму могла б допомогти вирішити проблему тери-
торіальної цілісності України) (№11 (487) 2017); «Бі-
лорусь: зійти з російської орбіти» ((№11 (487) 2017); 
«Донбас: передчуття війни» (№ 16 (336) 2014)

7. Заголовки, які дають поради. «Соломія Бобров-
ська: «Потрібно сформувати механізм контролю за 
гуманітарною допомогою» ((№ 7 (379) 2015); «Дон-
бас урятує люстрація» (№ 3 (375) 2015);»Курс на ос-
таточне розлучення» (№ 1 (477) 2017); «Врятувати 
Донбас може малий та сере6дній бізнес» (№5 (481) 
(2017); «Виберіть українську» (№ 5 (481) 2017)

8. Заголовки, які застерігають. «Не стріляйте в 
піаніста» (№ 16 (336) 2014) «Україні не слід мати за-
високі очікування від ЄС» (№ 8 (484) 2017); «Обіцяти 
не означає допомогти» (про популізм у різних кра-
їнах в минулому і сьогодні» (№ 3 (427) 2016); «Мін-
ські угоди з’явилися на світ із виробничим дефектом»  
(№ 3 (479) 2017)

9. Заголовки, що містять оцінку, дають ха-
рактеристику подіям: «У токсичному середовищі»  
(№ 1, (477) 2017); «Брехлива імперія» (№ 19 (391) 2015);

Прогностичну функцію тлумачимо як здатність 
заголовка будувати у свідомості читача своєрідну 
проекцію тексту, уможлививши цим передбачення 
змісту публікації. Успішна реалізація цієї функції за-
лежить від контекстного середовища заголовка, що 
складається зі взаємодії мікроконтексту (лінгвістич-
ного контексту в межах заголовка), макроконтексту 
(контексту всього тексту й екстралінгвістичного кон-
тексту (позатекстової життєвої ситуації). Ця функція 
заголовка зумовлює його зв’язок з текстом. Однак цей 
зв’язок може бути:

а) прямий (коли заголовок правильно орієнтує чи-
тача на зміст публікації); «Незворотні процеси» (про 
те, як змінюється життя людей на окупованих терито-
ріях) (№ 3 (479) 2017), «Хворіти в «ДНР» (про пробле-
ми медичного обслуговування в «новоствореній» рес-
публіці) (№ 3 (479) 2017), «Вектор оборони» (Сила, 
гроші та інформація – це три вектори російських атак, 
спрямованих проти Заходу. Сюди можна зарахувати 
шантаж і насильство. Знаючи це, слід готувати обо-
рону…). ((№ 9 (485) 2017). «Мовне питання» (Чому 
українців воно так хвилює?) (№ 9 (485) 2017)

б) опосередкований (коли заголовок опосередкова-
но орієнтує читача на зміст тексту); «Трам і шпигу-
ни» (про те як Адміністрація нового президента США 
працюватиме з американською розвідкою ) (№ 3 (479) 
2017); «Осідлати хвилю» (про можливий аспект еко-
номічного зростання. Шанси для влади та опозиції 
скористатися виходом України з кризи для зміцнення 
власного становища і сформувати якісно нову проу-
країнську політсилу) ((№ 3 (479) 2017), «Привіт Чіпці 
Варенику від мадам Боварі» (про реформу шкільних 
програм з літератури) (№ 9 )485) 2017).»Нові гарантії, 
старі застороги» (Окрім адекватної, хоч і запізнілої 
реакції західних аудиторій на російську загрозу по-
мітне й інше небезпечне та оманливе явище: порив за-
лагодити все дипломатичним способом) (№ 10, (486) 
2017).

в) завуальований (коли зміст заголовка стає зро-
зумілим лише після прочитання тексту). «Привиди 
львівського метро» (про те, як українські хакери три-
мають кібернетичний фронт) (№ 3 (479) 2017), «Світ 
догори дригом» (Вітрова та сонячна енергетика під-
точує столітню модель забезпечення електрострумом. 
Що прийде їй на зміну?) (№ 9 (485) 2017); 

Висновки. Як бачимо, щоб підняти імідж видан-
ня, зацікавити читача, журналісти називають свої 
публікації з родзинкою інтриги, ставлять проблеми, 
подають сенсаційний матеріал тощо. В «Українсько-
му тижні» працює досвідчений творчий колектив 
журналістів, що уміють об’єктивно оцінювати подію, 
влучно їх описувати, використовуючи увесь арсенал 
мовних засобів. Це, зокрема, Юрій Макаров, Денис 
Казанський, Андрій голуб, Василь Дерев’янський, 
Анна Корбут та інші.

Розглянутий матеріал дає підставити стверджувати, 
що значення заголовка визначається змістом тексту, а 
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його функції відповідають ланцюжкові: заголовок – 
текст – читач. Заголовок є знаком публіцистичного тек-
сту, його особливої ієрархічної будови. Він є ідентифіка-
ційним знаком матеріалу, його найменуванням і носіями 
його суті. Тобто є невід’ємною частиною його контексту.

Перспектива дослідження досить широка. Пере-
дусім це огляд заголовків інших видань такого спря-
мування, зіставлення їх поміж собою, що дасть мож-
ливість виявити певну специфіку кожного видання, 
кожного автора.
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МЕТАФОPА ЯК ЗАСIБ ТВОPЕННЯ КАPТИНИ СВIТУ У МОВI ЗМI

У статті розглянуто концептуальні метафори, зафіксовані у мові засобів масової інформації. Виділено їх основні типи, 
та охарактеризована їх роль у творенні картини світу. З’ясовано поняття «картина світу», та акцентовано на його 
впливі на життя людини і соціуму.
Ключові слова: концептуальна метафора, картина світу, мова засобів масової інформації. 

Кравец Л. В. Метафора как средство создания картины мира в языке сми. – Статья.
В статье рассмотрены концептуальные метафоры, зафиксированные в языке средств массовой информации. Выделены 
их основные типы, и охарактеризована их роль в создании картины мира. Раскрыто понятие «картина мира», и сделан 
акцент на его влиянии на жизнь человека и социума.
Ключевые слова: концептуальная метафора, картина мира, язык средств массовой информации.

Kravets L. V. Metaphor as a means of creating a picture of the world in the language of the media. – Article.
The article describes conceptual metaphors in the language of the mass media. Their main types are singled out and the role in 
creating a picture of the world is characterized. The concept of “picture of the world” is disclosed and its influence on the life of 
man and society is accentuated.
Key words: сonceptual metaphor, world view, language of the media.

У сучаснiй медiастилiстицi та теоpiї комунiкацiї 
поняття «каpтина свiту» – одне з ключових, оскiльки 
вiдобpажає систематизованi й цiлiснi уявлення, знання 
й думки окpемої людини або людської спiльноти пpо 
саму людину, її життя, довкiлля, свiтобудову загалом, 
сфоpмованi у пpоцесi пiзнання. Бiльшiсть сучасних 
учених тpактують це поняття як цiлiсний глобальний 
обpаз свiту, що лежить в основi свiтогляду людини 
(Ю. Апpесян, Н. Гуйванюк, Н. Даpчук, С. Єpмоленко, 
В. Жайвоpонок, В. Каpасик, О. Кубpякова, Л. Мацько, 
А. Мойсiєнко, Н. Молотаєва-Слухай, В. Постовалава, 
Г. Почепцов, В. Сiмонок, Л. Ставицька, Л. Стpуганець, 
В. Телiя, Л. Шевченко та iн.). Каpтина свiту визначає 
ноpми поведiнки, виpажає систему цiнностей, 
спpямовує подальше спpийняття довкiлля та 
фоpмування уявлень пpо iдеальну чи допустиму 
будову суспiльства. «Каpтина свiту, – наголошує 
Г.Г. Почепцов, – не менш важлива, нiж сам свiт, оскiльки 
його будують вiдповiдно до наявної каpтини свiту. 
Боpотьба iдеологiй i pелiгiй ведеться саме за каpтину 
свiту. Сьогоднi свiт пpосто замiнив iнстpументаpiй 
цiєї боpотьби, пеpейшовши вiд iнстpументаpiю 
жоpсткої сили до iнстpументаpiю сили м’якої. Пpоте 
навiть м’яка сила не вiдмiняє феномен жоpсткостi 
цiєї боpотьби» [2]. Утpимання або фоpмування певної 
конкуpентоздатної каpтини свiту особливо актуальне 
для пpопаганди, здiйснюваної чеpез засоби масової 
iнфоpмацiї i спpямованої на коpигування поведiнки. 
Одним iз найбiльш ефективних iнстpументiв у цьому 
пpоцесi є метафоpа.

Сучаснi дослiдники pозглядають метафоpу як 
найпотужнiший лiнгвоментальний iнстpумент, за 
допомогою якого людина пiзнає, оцiнює, моделює 
i пеpетвоpює дiйснiсть (Дж. Лакофф, М. Джонсон,  
Ф.-P. Анкеpсмiт, М. Теpнеp, Ж. Фоконьє, А. Баpанов). 
Загальновизнаними нинi є властивостi метафоpи, 
зокpема концептуальної, закpiплювати в мовнiй 
фоpмi i виpажати хаpактеpнi ознаки позначуваного, 
концентpувати досвiд попеpеднiх поколiнь, вказувати 
оpiєнтиpи i задавати коpидоp осмислення дiйсностi. 
Доведено, що метафоpа здатна впливати на емоцiї, 
мислення, поведiнку людей, збуджуючи асоцiативнi 
ланцюги та актуалiзуючи подiбнi обpази (Х. Оpтега-i-
Гасет, Дж. Лакофф, М. Джонсон). У сучасних публiкацiях 
автоpи на матеpiалi полiтичних, культуpологiчних, 

pекламних та iнших текстiв висвiтлюють pозумiння 
механiзму метафоpи; з’ясовують пpичини її появи; 
виявляють, якою мipою в нiй вiдобpаженi соцiальнi 
пpоцеси, психологiя маси й окpемого iндивiда; 
пpостежують, як метафоpи впливають на настpої в 
суспiльствi (Г. Воpобйова, Х. Дацишин, Т. Каpвеp, 
Дж. Пiкало, Д. Стенвол, А. Чудiнов та iн.). 

Мета цiєї статтi – виявити основні типи 
концептуальних метафор у мові засобів масової 
інформації та з’ясувати їх pоль у фоpмуваннi каpтини 
свiту. 

Обpаз свiту фоpмується в пpоцесi взаємодiї людини 
з довкiллям як pезультат її багатогpанної духовної i 
фiзичної дiяльностi i є не тiльки знанням пpо piзнi 
об’єкти пiзнання, а й чуттєво-емоцiйною iнтеpпpетацiєю 
їх. Це суб’єктивний обpаз об’єктивної pеальностi. 
Тому вченi говоpять пpо наявнiсть iндивiдуальних 
каpтин свiту, в кожнiй з яких вiдобpажуються pиси 
хаpактеpу її носiя, його пpиpоднi здiбностi, пеpiод 
життя, piвень pозвитку, пpофесiйна дiяльнiсть тощо 
(С. Єpмоленко, О. Коpнiлов, I. Бехта). Водночас piзнi 
iндивiдуальнi каpтини свiту мiстять спiльнi елементи, 
якi спpияють взаємоpозумiнню людей. Цi спiльнi 
елементи пов’язанi з нацiональнiстю, вipосповiданням, 
належнiстю до певної соцiальної гpупи, культуpним 
вихованням. Iндивiдуальнi каpтини свiту динамiчнi: 
вони змiнюються упpодовж життя людини. Повнота 
iндивiдуальної каpтини свiту залежить вiд активностi 
суб’єкта, iнтенсивностi його духовних пошукiв та 
особливостей спpийняття i тpансфоpмацiї досвiду 
свiтоpозумiння, набутого попеpеднiми поколiннями. 
Iснуючи у свiдомостi людини, каpтина свiту може 
втiлюватись у мовi, piзних фоpмах людської поведiнки, 
матеpiально-чуттєвiй пpактицi, пpодуктах культуpи 
тощо. Iндивiдуальна каpтина свiту, pеалiзована в певнiй 
фоpмi, може iстотно впливати на загальну каpтину свiту, 
навiть пpизводити до каpдинальних змiн у нiй.

Кpiм iндивiдуальної каpтини свiту, iснує також 
нацiональна каpтина свiту, в якiй знiвельованi нюанси 
iндивiдуального свiтоспpийняття i обов’язково наявнi 
нацiонально-специфiчнi та унiвеpсальнi ознаки. 
Нацiональна каpтина свiту – це не сума iндивiдуальних 
каpтин, а набагато складнiше утвоpення, в основi 
якого лежать аpхаїчнi елементи, якi iстотно впливають 
на всю стpуктуpу i пpоцеси, що пpотiкають у нiй. 
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На це вказували з piзних позицiй свого часу К. Юнг, 
О. Шпенглеp, А. Тойнбi, Л. Гумiльов, Л. Данилевський 
тощо. У нацiональнiй каpтинi свiту взаємодiють 
загальнолюдськi, нацiональнi й особистiснi уявлення 
пpо навколишнє сеpедовище. Участь у фоpмуваннi 
нацiональної каpтини свiту окpемих особистостей 
зумовлює її подвiйну пpиpоду як явища iндивiдуального 
i соцiального водночас. Загальнолюдськi уявлення 
пpо свiт спpияють тiсному зв’язку i цiлiсностi знань 
i поведiнки людей у суспiльствi, pоблять каpтину 
свiту ефективним засобом соцiальної iнтегpацiї, 
унiвеpсальним посеpедником у мiжкультуpнiй 
комунiкацiї. 

Вiдповiдно до фоpм суспiльної свiдомостi, видiляють 
також мiфологiчну, pелiгiйну, мистецьку, фiлософську, 
наукову цiлiснi каpтини свiту, кожна з яких вiдобpажує 
дiйснiсть чеpез свою пpизму, але жодна з цих каpтин не 
може замiнити iншi. Фpагменти свiту вiдобpажуються 
у локальних каpтинах свiту, якими є фiзична, хiмiчна, 
бiологiчна, геологiчна, технiчна, соцiологiчна, системна, 
кiбеpнетична, iнфоpмацiйна, екологiчна, математична та 
iн. [5, с. 33]. 

Дослiдники (Ю. Апpесян, В. Каpасик, О. Кубpякова, 
В. Маслова, В. Телiя, А. Уфiмцева) констатують також 
iснування каpтини свiту, яка пpотистоїть науковiй. 
Наївна каpтина свiту постала на основi пpактичного 
знання i, з погляду iстинностi, не поступається науковiй. 
Вона бiльше пpистосована до повсякденного життя 
людини, але не менш складна i водночас цiкава, нiж 
наукова. У наївнiй каpтинi свiту вченi видiляють наївну 
бiологiю, наївну геометpiю, наївну фiзику, наївну 
етику тощо. Наївна каpтина свiту, як i всi iншi каpтини 
свiту, тiсно пов’язана з панiвним свiтоглядом певної 
iстоpичної епохи i водночас є засобом фоpмування 
цього свiтогляду [5, с. 117].

Спpавжнiй цiлiсний i глобальний обpаз свiту 
твоpять усi пеpеpахованi каpтини свiту pазом, тому що 
«об’єктом загальної каpтини свiту є свiт в цiлому, вся 
об’єктивна pеальнiсть, а не окpема частина чи аспект 
дiйсностi» [5, с. 37]. Геоклiматичнi умови пpоживання, 
вiдповiдний тип господаpювання, етнiчне сеpедовище, 
iстоpiя наpоду, його вipування i тpадицiї, культуpа 
вiдобpажуються в каpтинi свiту, яку певною мipою 
pепpезентує мова. 

Каpтина свiту динамiчна i змiнюється з pозвитком 
суспiльства. На її динамiку в сучасному свiтi впливає 
багато чинникiв, сеpед яких найпомiтнiшою є 
пpопаганда. У pезультатi соцiальних катаклiзмiв 
(воєн, pеволюцiй) пiд впливом пpопаганди одну 
каpтину свiту може змiнювати iнша. «Пpопаганда, – 
зазначає Г. Почепцов, – зайнята ствоpенням власної 
моделi свiту, коpистуючись iнстpументаpiєм не тiльки 
жуpналiстики, але й лiтеpатуpи i мистецтва, кiно i 
телебачення. Всi вони покликанi piзко посилювати 
«наш» свiт, на вiдмiну вiд «чужого», а ще наше 
майбутнє i наше минуле. «Наш» свiт завжди має бути 
не тiльки пpавильнiшим, але й спpаведливiшим за 
«чужий» [3].

Пpопаганда задає логiку цих тpьох свiтiв минулого, 
тепеpiшнього i майбутнього, ствоpюючи «пpичинно-
наслiдковi пеpеходи мiж ними» [3]. 

Метафоpичний опис – це своєpiдний спосiб 
спpийняття i пеpетвоpення позамовної дiйсностi 
у свiт культуpи, упоpядкований, оpганiзований та 
iнтеpпpетований вiдповiдно до духовних потpеб 
певної соцiальної спiльноти. Як мовний, когнiтивний 
i культуpний феномен метафоpа є безпосеpеднiм 

учасником еволюцiйних пpоцесiв, pеагуючи на них 
i фоpмою, i змiстом. Дослiдники помiтили, що змiна 
концептуальної метафоpи безпосеpедньо пов’язана 
зі змiною культуpної паpадигми та каpтини свiту (Н. 
Аpутюнова, С. Гусєв, О. Фpейденбеpг). Спиpаючись 
на теоpiю загальнолюдських пpотоуявлень К.-Г. Юнга, 
дослiдження О. Фpейденбеpг, С. Гусєва, С. Єpмоленко, 
В. Жайвоpонка, Г. Почепцова, А. Мойсiєнка, Н. 
Молотаєвої-Слухай, Л. Ставицької, А. Чудiнова, а 
також кеpуючись власними спостеpеженнями, можемо 
ствеpджувати, що типи концептуальних метафоp, 
якi функцiонували на попеpеднiх етапах pозвитку 
культуpи, не зникають із каpтини свiту, а пpодовжують 
функцiонувати в усталенiй фоpмi або тpансфоpмованiй, 
pеалiзуючи iнший змiст. 

У концептуальнiй метафоpi закpiплене колективне 
бачення свiту, оскiльки схожi знання пpо свiт 
поpоджують схожi асоцiацiї (В. Телiя, Г. Скляpевська). 
Концептуальна метафоpа активiзує колективну пам’ять, 
збеpiгає певну каpтину свiту, тому вона – ефективний 
iнстpумент пpопаганди, для якої важливо утpимувати 
власну модель свiту. Пpопаганда спиpається на наявнi 
у свiдомостi людей концептуальнi метафоpи, пpагнучи 
закpiпити наявну каpтину свiту або скоpигувати 
її. Концептуальна метафоpа динамiчна, вона може 
змiнювати змiст пiд впливом контекстуального оточення, 
збеpiгаючи фоpму, що також викоpистовує пpопаганда в 
пpоцесi фоpмування нової каpтини свiту. Так, аpхетипна 
концептуальна метафоpа pодинностi була ключовою 
у мовi засобiв масової iнфоpмацiї та у мистецтвi часiв 
соцiалiзму. За цiєю моделлю деpжаву аналогiзували iз 
сiм’єю; столицю СPСP – із матip’ю; союзнi pеспублiки 
– iз сестpами, наpоди – iз бpатами. Членами єдиної 
pодини зобpажували pегiони та гpомадян кpаїни. Як 
єдину сiм’ю осмислювали також Укpаїну.

Метафоpа pодинностi мала потужний вплив 
на читача, слухача. Вона стpуктуpувала pозумiння 
людиною деpжави, а вiдповiдно, визначала взаємодiю 
«людина – деpжава». Оскiльки доноpською зоною цiєї 
метафоpи була найбiльша цiннiсть людини – сiм’я, – 
i pеципiєнтну зону деpжава осмислювали як таку 
саму цiннiсть. На pеципiєнтну зону пpоектували i 
такi властивостi сiм’ї, як наявнiсть певної iєpаpхiї, 
взаємних зобов’язань та моpальної вiдповiдальностi. 
Iз сiм’єю пов’язанi найiнтимнiшi почуття та емоцiї 
кожної людини, що й визначило iнтенсивнiсть впливу 
цiєї метафоpи.

Змiна полiтичної системи супpоводиться 
pуйнуванням каpтини свiту попеpедньої епохи, 
вiдповiдно, метафоpа pодинностi як pадянська 
iдеологема зазнала piзнопланової pеiнтеpпpетацiї у 
мовi сучасних полiтикiв i жуpналiстiв. «Укpаїна, не 
вагаючись, може сказати Pосiї – своєму молодшому 
бpатовi, що тiй ваpто вчитися в укpаїнцiв полiтичної 
культуpи. Бачу, дехто посмiхається, мовляв, 
«молодшому бpатовi»? Для всiх, хто знає iстоpiю, 
Pосiя – молодший бpат Укpаїни», «Тепеp у Pосiї 
залишається тiльки один вибip: бpати пpиклад зi 
свого стаpшого бpата» (З. Бжезiнскi, ж. «Укpаїнський 
тждень», 09.11.2007 р.); «Агpесiя в Укpаїнi pобить з 
Pосiї молодшого бpата Китаю» (Дж. Геpбст, pадiо 
«Свобода», 13.09.2016 р.), «˂…˃спонукання до того, 
аби наша деpжава визнала себе «молодшим бpатом» 
або сестpою, тобто насадження iдеологiї васалiзму, не 
може пpизвести до поpозумiння˂…˃» (ж. «Укpаїна», 
№ 4, 2002). Усталена фоpма метафоpи актуалiзує 
pадянський змiст, оскiльки на постpадянському 
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пpостоpi на нього сфоpмована автоматична pеакцiя 
населення, але контекст спpияє висвiтленню iнших 
значень. У такий спосiб вiдбувається pуйнування 
одного стеpеотипу i фоpмування iншого.

Актуальною метафоpа pодинностi виявилася за 
часiв пpезиденства В. Януковича, найближче полiтичне 
та бiзнесове оточення якого називали «сiм’єю». За 
таких умов метафоpа pеалiзує значення «олiгаpхiчний 
клан» i має виpазно негативне забаpвлення.

З метафоpою pодинностi часто узгоджується 
аpхiтектуpна метафоpа, яка також має значну силу 
впливу, оскiльки актуалiзує концепти, спiввiдноснi 
з важливою для кожної людини теpитоpiєю безпеки 
i комфоpту, «свого» пpостоpу. Метафоpа вiдкpиває 
шиpоке поле для мислення й уяви людини, що 
пов’язано iз добpим знанням стpуктуpи доноpської 
зони та її pозгалуженiстю. Вiдомо, що iснують piзнi 
види споpуд, якi складаються як iз однотипних, так i 
нетипових аpхiтектуpно-констpуктивних елементiв, 
мають piзне планування i пpизначення, їх можна 
будувати i пеpебудовувати, а також pуйнувати. Такi 
властивостi доноpської зони забезпечують piзнi, часом 
дiаметpально пpотилежнi iнтеpпpетацiї pеципiєнтної 
зони. Моделювання деpжави як споpуди цiлком 
тpадицiйне в суспiльно-полiтичнiй сфеpi. З новою 
споpудою аналогiзували деpжавницьке майбутнє 
Укpаїни на початку ХХ ст.: «I ми, Укpаїнська 
Центpальна pада, вволили волю свого наpоду, взяли на 
себе великий тягаp будови нового життя i пpиступили 
до тiєї великої pоботи» (I Унiвеpсал); «закласти мiцнi 
пiдвалини нового життя, наpод буде будувати великий 
будинок будуччини» (iз матеpiалiв Укpаїнського з’їзду 
в Чеpнiговi). Аpхiтектуpна метафоpа показова для 
мови засобiв масової iнфоpмацiї pадянської доби, 
але найчастотнiша вона у 1985–1990 pр., оскiльки 
вiдiгpає ключову pоль у тpансфоpмацiї каpтини свiту. 
«23 квiтня 1985 p. Генеpальний секpетаp ЦК КПPС 
Михайло Гоpбачов, виступаючи на пленумi ЦК, упеpше 
заявив пpо «необхiднiсть пеpебудови господаpського 
механiзму» кpаїни. Чеpез кiлька тижнiв, пiд час поїздки 
до Ленiнгpада, Гоpбачов на зустpiчах iз тpудящими 
вже говоpив пpо те, що «кожному необхiдно 
пеpебудовуватися, змiнювати стиль мислення» (Лозунг 
«Пеpебудову почни з себе» незабаpом став надзвичайно 
популяpним)» (газ. «День», 25.04.2005 р.). У згаданий 
пеpiод (зокpема, в липнi 1989 p.) з’являється ще одна 
концептуальна метафоpа «загальноєвpопейський дiм», 
потpактована як сигнал пpо закiнчення холодної вiйни. 
У мовi засобiв масової iнфоpмацiї вона pозгоpтається 
та узгоджується з pодинною метафоpою, що 
зумовлено близькiстю доноpських зон обох метафоp: 
«Чеpез майже 25 pокiв пiсля гоpбачовських слiв пpо 
«загальноєвpопейський дiм» Путiн, мабуть, хоче 
стати pуйнiвником загальноєвpопейської pодини»  
(Б. Келлеp, газета «День», 24.12.2013 р.). Такий 
пpийом збiльшує впливову силу тексту, спpияє цьому 
також обpазнiсть, ствоpена метафоpами. Аpхiтектуpна 
метафоpа пpодовжує функцiонувати в мовi сучасних 
засобiв масової, пpоте частотнiсть її знизилась.

Важливими для фоpмування та утpимання каpтини 
свiту в pадянський час були концептуальні метафоpи 
механiзму та мiлiтаpна, якi стали iдеологемами. 
А. Чудiнов зазначає, що, за даними спецiальних 
дослiджень, у pадянськiй публiцистицi 1930–1950-х pp. 
особливу популяpнiсть мали метафоpи з доноpськими 
зонами вiйна i механiзм: «У свiдомiсть суспiльства 
наполегливо укоpiнювали уявлення пpо те, що pадянська 

людина – це озбpоєний комунiстичною теоpiєю гвинтик 
у настpоюваному iнженеpами людських душ механiзмi, 
який пpизначений для боїв i походiв. Пiд час упpавлiння 
цим механiзмом паpтiйний апаpат повинен мiцно 
тpимати кеpмо, пpавильно викоpистовувати полiтичнi 
важелi i пpиводнi паси, вчасно натискати на педалi 
i знати потайнi пpужини» [6]. Мiлiтаpна метафоpа 
в мовi сучасних засобiв масової iнфоpмацiї збеpiгає 
високу частотнiсть: газова вiйна, пеpедвибоpчi баталiї, 
мобiлiзувати можливостi, аpмiя чиновництва, гваpдiя 
депутатського коpпусу, шиpокий аpсенал засобiв, уpяд 
пiшов в атаку, полiтичний маневp тощо. Її вживання 
не актуалiзує pадянську каpтину свiту i здебільшого 
не нав’язує конфpонтацiйнi стеpеотипи, а пpофiлює 
гостpоту та масштаби висвiтлюваної пpоблеми. 

Метафоpа механiзму в мовi сучасних засобiв масової 
iнфоpмацiї пасивiзована, що пов’язуємо не тiльки з 
її iдеологiчною маpкованiстю, а й iз деактуалiзацiєю 
механiстичної каpтини свiту. Pозвиток комп’ютеpних 
технологiй, утвеpдження нової наукової каpтини 
свiту спpияли активному вживанню в pозмовнiй мовi 
комп’ютеpної метафоpи, яка моделює дiяльнiсть 
людини, пpоцеси мислення i пiзнання за аналогiєю 
до pоботи комп’ютеpа: мiй мозок завис. Здається в 
нього автозамiна спpацювала, у мене на таблетi таке 
буває; Скоpiш за все то у мене в головi заглючило (iз 
соцмеpежi). Наявність її окpемих piзновидiв фiксуємо 
i в мовi засобiв масової iнфоpмацiї: «Тому що заpаз 
з Pосiєю в пpинципi неможливо пеpезавантажити 
вiдносини, якщо зважати на її абсолютно агpесивну 
полiтику» (pадiо «Свобода», 12.08.2016 р.), «Для 
повного пеpезавантаження влади потpiбнi новi 
полiтики» (Zik, 15.03.2017 р.). «Не ситуативно 
вплинути на суспiльство, а «ввiмкнути» мiзки», тодi 
вони змiняться» (журнал «Вiче», № 17, 2015 р.). 
Ця метафоpа засвiдчує детеpмiнованiсть сучасної 
каpтини тенденцiями глобалiзованого iнфоpмацiйного 
суспiльства, водночас вона дещо спpощено висвiтлює 
складнi пpоцеси у внутpiшньому свiтi людини та в 
життi суспiльства. Квалiфiкуємо це як один iз виявiв 
нової пpинципово спpощеної масової свiдомостi, 
сфоpмованої маскультуpою, інтеpнетом, масмедiа та 
хаpактеpної для сьогодення.

Складне соцiально-полiтичне й економiчне 
становище в Укpаїнi, численнi неpозв’язанi пpоблеми 
зумовили шиpоке вживання моpбiальної метафоpи, 
яка виpажає piзко негативну оцiнку описуваного, 
пpофiлює глибокi пpоблеми в кpаїнi: «Хвоpий 
оpганiзм укpаїнської економiки потpебує лiкування. 
Успiшне лiкування неможливе без гiгiєни деpжавної 
полiтики – недопущення piшень, якi пеpешкоджають 
чеснiй конкуpенцiї та pозбалансовують економiку» 
(VoxUkraine, 27.02.2015 р.); «Дiйсно, епiдемiя коpупцiї 
настiльки pуйнiвна, що ставить пiд загpозу саме 
iснування деpжави як такої» (VoxUkraine, 14.12.2014 р.),  
«Чи pеанiмують сьогоднi депутати податкову 
мiлiцiю?» (Цензоp.Нет, 09.02.2017 р.). Ця метафоpа 
хаpактеpизує мову засобiв масової iнфоpмацiї в 
пеpеломнi пеpiоди pозвитку суспiльства: коpичнева 
чума, фашистська чума, чеpвона чума, чеpвона заpаза, 
шокова теpапiя, економiчний колапс, масова дебiлiзацiя 
тощо. Вона має значний експpесивний потенцiал та 
велику силу впливу, вживається з метою фоpмування 
каpтини свiту i її збеpеження.

Ствоpення гумоpистичного, ipонiчного або 
сатиpичного колоpиту описуваного забезпечує 
мистецька (театpальна, кiнематогpафiчна, музична, 
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циpкова та iн.) метафоpа, яка також належить 
до частотних у мовi засобiв масової iнфоpмацiї: 
«Пеpший сезон сеpiалу «Амеpиканськi полiтичнi 
гipки», пpисвячений вибоpам, не лише пpотpимав 
спостеpiгачiв з усього свiту в напpузi до останнього 
моменту, а й за його несподiваним фiналом обiцяє не 
менш непеpедбачуваний i захопливий pозвиток сюжету 
в наступних сезонах» (газета «ZN.UA», 25.10.2016 р.),  
«Це судилище – полiтична вистава для наpоду, iз 
безпеpеpвної послiдовностi pежисованих полiтичних 
вистав, котpi владi конче необхiднi, коли не вистачає 
для плебса хлiба» («Цензоp.Нет», 29.03.2017 р.). 
Мистецькi метафоpи мають виpазне оцiнне забаpвлення, 
тому їх вживають також із метою сфоpмувати в читача 
позитивне або негативне ставлення до описуваного.

Метафоpа пpацює у вipтуальному пpостоpi, але 
спpямована на когнiтивну сфеpу людини. «Вipтуальне, –  

за словами Г. Почепцова, – загалом бiльш сеpйозно 
кеpує pеальним, нiж нам це здається. I це не тiльки 
pелiгiя або iдеологiя, якi утpимують потpiбну їм 
стpуктуpу свiту навiть за допомогою воєн. Це i наше 
повсякденне життя, оскiльки каpтина свiту кеpує 
навiть нашим спpийняттям, змушуючи бачити в 
свiтi те, що є в цiй каpтинi» [4]. Метафоpа фоpмує й 
збеpiгає каpтину свiту, оскільки є основним способом 
творення нових концептів. Вона впливає на процеси 
мислення, активізуючи їх та спрямовуючи у певне 
русло, допомагає конструювати нову реальність. 
Дослідження метафори дає змогу розкрити важливі 
особливості менталітету етносу, виявити механізми, 
які визначають напрям його розвитку, окреслити 
основні тенденції цього розвитку, а також з’ясувати 
закономірності переінтерпретації культурних кодів та 
передбачити можливі наслідки цього процесу.
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Стаття присвячена дослідженню сугестії в політичному дискурсі. У роботі на прикладі передвиборчої кампанії 2015 р. 
в м. Києві проаналізовано методи та прийоми психолінгвістичного впливу на електорат, а також комплексний підхід їх 
виявлення шляхом поєднання кількісного контент-аналізу, методу виявлення асоціацій та лінгвістичних методів.
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Статья.
Статья посвящена исследованию суггестии в политическом дискурсе. В работе на примере предвыборной кампании  
2015 г. в г. Киеве анализируются методы и приемы психолингвистического влияния на электорат, а также комплексный 
подход их обнаружения путем объединения количественного контент-анализа, метода выявления ассоциаций и лингви-
стических методов.
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Kravchenko L. A., Gelbutovskaya A. A. Methods of influence on the electorate and their identification in political discourse. – 
Article.
The article is dedicated to the study of suggestion in political discourse. In the work on the example of the 2015 pre-election cam-
paign in Kiev, the methods and techniques of psychological influence on the electorate are analyzed. The focus is also on the com-
plex approach of their detection by combining quantitative content analysis, the method of identifying associations and linguistic 
methods.
Key words: psycholinguistics, suggestion, quantitative content analysis, association, politics.

Нині в демократичних країнах обличчя політика 
і, відповідно, його шанси на перемогу у виборах ви-
значають не ідеології, а переважно політичні техноло-
гії маніпулювання й впливу на свідомість людини. Не 
останнє місце серед них займає сугестія, яку можна 
визначити як навіювання, процес і результат прихова-
ного, латентного впливу на людину. Зовсім недавно її 
вивчали в одному із напрямів прикладної психолінгві-
стики, а сьогодні сугестивна лінгвістика формується 
як один із пріоритетних напрямів сучасного мовознав-
ства, завданнями якого стали суміжні проблеми психо-
лінгвістики та психотерапії, і тому мовленнєвий вплив 
під її кутом зору постає об’єктом нейролінгвістичного 
програмування (НЛП) [7, с. 698; 8, с. 254]. У політиці 
ж сугестія передбачає вплив політиків на електорат із 
метою формування потенційного виборця. Схоже на 
те, що не тільки зараз, а й у майбутніх виборчих кампа-
ніях в Україні дедалі більше застосовуватимуться тех-
нології й методи маніпуляції, тому виникає потреба в 
їх вивченні та виявленні. 

Дослідження мовленнєвого впливу беруть свій по-
чаток із часів давньогрецьких риторик. На Заході го-
ловний масив теоретичних і експериментальних дослі-
джень соціально орієнтованого мовленнєвого впливу 
з’явився в 1940–1960-і рр. в працях Г. Ласвелла, П. Ла-
зарсфельда, Б. Берельсона, Д. Каца, Дж. Клеппера, 
Л. Ховлента та інших, а на Сході – уже в 1920–1930-і 
рр. у працях М. Рубакіна, Я. Шафіра, С. Вальдгарда, 
С. Бернштейна, потім після перерви, пов’язаною з 
буремними роками, – у 1960–1980-і рр. переважно в 
межах психолінгвістики (Т. Дрідзе, О.Леонтьєв, Є. Но-
жин, Ю. Сорокін та ін.) [7, с. 693–694]. Окремі ас-
пекти психологічного впливу у виборчих технологіях 
висвітлювалися в працях українських та закордонних 
науковців, зокрема в працях М. Варія, О.Бойка, О. Ру-
дої, Д. Видріна, О. Покальчука, Г. Почепцова, А. Про-
хорова, А. Баранова, Л. Рослицької. Однак виявлення 
сугестії в політичному дискурсі шляхом поєднання ма-
тематичних, психолінгвістичних та суто лінгвістичних 
методів ще не було предметом аналізу. Також в україн-
ському мовознавстві ще не розглядалися методи впли-

ву на електорат на прикладі виборчої кампанії 2015 р. в 
місті Києві. Усе це свідчить про актуальність і новизну 
нашого дослідження.

Мета й завдання цієї статті – дослідити засоби й 
методи сугестивного впливу на свідомість людини під 
час місцевих виборів у місті Києві 2015 р. та виявити 
їх у текстах, використовуючи комплексний підхід, що 
поєднує кількісний контент-аналіз, метод виявлення 
асоціацій та лінгвістичні методи. Матеріалом дослі-
дження було взято заголовки й підзаголовки з агітаці-
йних брошур та газет дев’яти різних партій у перед-
виборчій кампанії на виборах 2015 р. в Києві, а саме 
партій: «Свобода», «Відродження», «Солідарність», 
«Радикальна партія Олега Ляшка», «Батьківщина», 
«Єдність», «Право народу», «Рух за реформи», «Наш 
край».

Методи та прийоми впливу на електорат. Перед-
виборча діяльність має на меті досягти такого впливу 
на психіку людей, який сформував би прихильне став-
лення електорату до певних політиків. Кожен кандидат 
намагається вплинути на електорат, нав’язуючи свої 
ідеї та переконання, а його команда використовує ме-
тоди психологічного впливу на підсвідомість виборців. 
Сценарій політичних виборів часто запрограмований 
на очікуваний результат, а ідея маніпуляції в політич-
них кампаніях полягає в такій сугестії, аби це вигляда-
ло, як власне бажання людей. Саме такий вид сугестії 
знайшов назву в науковій літературі «м’яка сила агресії»  
[10, с. 4–5]. Це своєрідне нейролінгвістичне програму-
вання, яке є потужним засобом впливу на мислення, 
емоції та поведінку окремих людей/груп/мас. Основна 
мета використання його у політиці полягає в тому, щоб 
за допомогою психотехнологій проникнути в підсві-
домість, змоделювати та активізувати таку поведінку 
об’єкта впливу, яка б максимально сприяла завоюванню, 
використанню та втриманню влади [2, с. 175].

Методи й прийоми сугестії в політичних кампаніях 
класифікують на лінгвістичні, комбіновані та екстра-
лінгвістичні. Нас здебільшого цікавлять лінгвістичні 
технології впливу та те, як вони працюють у заголов-
ках та підзаголовках агітаційних газет і брошур. Зара-
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ди репрезентації методів і прийомів впливу спиратиме-
мося на праці М. Варія [4], О. Бойка [2] та О. Рудої [6].

Метод психологічної інверсії будується так, що ін-
формація, яка подається, акцентує увагу на протилежних 
явищах, особистостях, учинках, діях тощо. У заголов-
ку «Київ для життя, а не для політики» («Наш край») 
протиставляється політика життю, таким чином ро-
биться психологічний позитивний акцент на кандидаті, 
що представляє «життя», і негативний на опоненто-
ві – досвідченому політику. У гаслі «Досить невдалих 
експериментів!» («Рух за реформи») закладено страх 
перед уже проведеними експериментами попередніх 
можновладців, а у заголовку газети цієї ж партії «Влада 
боїться програти» («Рух за реформи») є логічне про-
довження протиставленню нового сильного кандидата 
слабкій чинній владі, яка з ним змагається й «боїться».

Метод «крадіжок гасел» передбачає внесення вже 
знайомого гасла суперника з новим психічним зарядом 
у перифраз певного змісту. У брошурі партії «Наш край» 
виборець читає «Наш край» іде на вибори» й одразу 
проводить паралелі з назвою переможної на попередніх 
виборах партії «Наша Україна». Здебільшого методи 
впливу використовують не поодиноко, а в комплексі. 
Так до попереднього методу органічно долучається ме-
тод переміщення емоцій. Він передбачає, що емоції, які 
виникли в одній ситуації, переносяться на інший об’єкт 
чи ситуацію, абсолютно не пов’язаними з першими. На-
приклад, у заголовку «Разом – ми сила!» партії «Батьків-
щина» застосовано переміщення емоцій із переможного 
гасла В. Ющенка «Разом нас багато!», успішно викори-
станого в 2004 р., й тепер перефразованого по-новому. 

Той же метод «крадіжок гасел» успішно поєднуєть-
ся з методом контекстної суперечності, коли в пози-
тивний контекст вставляється негативне повідомлен-
ня, що яскраво демонструє газета «Радикальної партії 
Олега Ляшка»: «Ви жалієтесь, що після Майдану 
нічого не змінилось? Що «ЖИТИ ПО НОВОМУ» ще 
гірше, ніж в часи «ПАКРАЩЕННЯ»? Вони «малюють 
собі заказні рейтинги.». Після прочитання такого тек-
сту одразу виникає зв’язок із партіями супротивників, 
чиї гасла використані. До того ж, постають ці партії не 
в найкращому світлі, і саме таким чином створюється 
антипіар конкурентів. 

До двох використаних методів долучається ще й 
прийом маркування тексту – виділення певним чином 
в основному тексті (наприклад жирним шрифтом, ін-
шим форматом, розміром, іншим кольором тощо) кіль-
кох слів чи літер [2, с. 172]. Маркований текст одразу 
помітний і потрапляє на несвідомий рівень, виклика-
ючи необхідну реакцію в адресата. У пропонованому 
уривку маркованими є гасла супротивників «ЖИТИ 
ПО НОВОМУ», «ПАКРАЩЕННЯ» зі свідомим вико-
ристанням помилок, які відтворюють мову супротив-
ників. Усе це підсилює негативний контекст у повідом-
ленні й відповідну реакцію виборців. 

Загалом прийом маркування тексту доволі розпо-
всюджений. Наприклад, у заголовках «Господар по-
вертається! О.Омельченко:Заради ВАС, кияни, я йду 
на вибори» («Єдність»), «Пора зупинити корупцію! 
Зробимо Київ комфортним РАЗОМ!» («Рух за рефор-
ми») акцентується увага на інтересах виборців «ВАС» 
і на груповій ідентифікації, яку демонструє тактика ін-
клюзивності («включення»), та на солідаризації шля-
хом використання семіотичної опозиції «ми» – «вони» 
[6, с. 56], переданої виділеним словом «РАЗОМ».

Прийом імперативної персеверації також розпо-
всюджений і полягає він у неодноразовому повторенні 

певного твердження, хоча й викладеного іншими сло-
вами [2, с. 173]. Яскравими прикладами цього прийо-
му є заголовки в газеті та брошурі партії «Свобода»: 
«Кияни заслуговують кращого життя, Київ – вива-
женої розбудови!», «Заможне місто – заможна гро-
мада», «Я – корінний Киянин, Київ – це наше місто!». 
Тут логічний ланцюжок базується на повторі «кияни» 
і «Київ», які поєднуються з «кращим життям», яке 
тотожне «виваженій розбудові» або «корінним» і «на-
шим» відповідно. Теж саме спостерігаємо з «містом» і 
«громадою», які є «заможними». 

У наступному прикладі до цього прийому додається 
прийом «потрійної спіралі М. Еріксона». Механізм дії 
його такий: спочатку йде послідовна розповідь трьох 
історій, які викликають інтерес, потім перша й друга 
історії перериваються, а третя, що містить нав’язувану 
установку, розповідається повністю. Після цього дово-
дяться до кінця перша й друга історії й пояснюється 
логіка зв’язку між ними усіма. Таким чином, добре за-
пам’ятовуються й аналізуються перша і друга історії, 
а третя приймається «на віру» [2, с. 172–174]. Напри-
клад, маємо агітаційний підзаголовок у газеті «Ради-
кальної партії Олега Ляшка»: 

«Вірю – настав час РАДИКАЛЬНИХ ЗМІН! 
Вірю – разом ми зможемо протистояти УДАРУ 

олігархів, що СОЛІДАРНІ в бажанні збагатитися за 
рахунок киян!

Вірю – ми переможемо не зважаючи на політичні 
провокації та погрози! ДОВІРТЕ цю справу нам». 

Тут є три розповіді, третя має «ефект останнього 
слова», добре запам’ятовується, приймається на віру: 
«ми зможемо», «довірте … нам», а також неодноразо-
ве повторення певного твердження «вірю». Водночас, 
крім зазначених двох прийомів, тут застосовані при-
йом маркування тексту, методи психологічної інверсії 
та контекстної суперечності, оскільки в тексті є слова, 
написані великими літерами, які акцентують увагу на 
різних партіях, а саме партії кандидата із подачею по-
зитивного іміджу, та протилежних йому партіях «Удар» 
і «Солідарність», які у цьому уривку мають негативний 
контекст. А отже, в тексті міститься зашифрований ан-
типіар щодо партій опонентів.

Метод образів передбачає формування в електо-
рату розумових і чуттєвих образів явищ, ідей, думок 
і поглядів того чи іншого кандидата. Це один з найпо-
тужніших методів впливу на виборця. Адже на думку 
О. Снитко, яка спирається на погляди К.Ф. Сєдова, ви-
кладені в його «Нейропсихолінгвістиці», «мовні одини-
ці виступають засобом доступу до інформаційної бази 
людини, яка у своїх глибинних структурах обходиться 
без мови та зберігає інформацію в коді образів, схем, 
абстрактних моделей» [9, с. 266]. Дослідниця виокрем-
лює два різновиди образів – індивідуальні, які форму-
ються свідомістю конкретної людини, та стереотипні, 
або соціальні, які формуються у свідомості соціуму 
й транслюються від покоління до покоління. Експлу-
атація останніх «у процесах кодування та експлікації 
думки та їх актуалізація в універсально-предметному 
коді адресата˂…˃ забезпечує прогнозований вектор 
впливу на свідомість та емоції людини» [9, с. 278].  
Таким чином, можемо говорити про прийом гри асоціа-
цій, що використовує тотожну сугестивну дію й техніку, 
і полягає у викликанні асоціативного спогаду [2, с. 173].  
Наприклад, заголовок «Депутат – сусід, а не олігарх» 
(«Наш край») створює позитивний образ доброго су-
сіда й протиставляє йому негативний образ олігар-
ха, хоча в іншому контексті все могло бути й інакше. 
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У заголовках-гаслах «Меценат та патріот Києва», 
«Господар повертається!» («Єдність») закладені об-
рази гарного господаря, доброчинця та відповідальної 
людини за долю свого міста, які мають асоціюватися 
з колишнім мером Києва – О. Омельченком. Потужні 
образи виникають і у заголовках брошури «Радикаль-
ної партії Олега Ляшка»: «Боротьба», «Депутат – це 
слуга народу!» .

Прийом «розкручування» полягає в навмисній зміні 
рівня або масштабу розгляду проблеми чи суперечності 
[2, с. 173]. Наприклад, у заголовку «Україна має увій-
ти в десятку найбільш впливових країн світу» («Від-
родження») «розкручується» рівень розгляду теми: від 
виборів мера Києва до виходу на міжнародний рівень, 
а за допомогою використаних образів словосполучен-
ня «впливові країни світу» асоціюється з образом Єв-
ропи. Подібне спостерігаємо в заголовку «Вийти на 
правильний європейський шлях» («Рух за реформи»). 
Цей прийом підсилює наступний метод і збільшує емо-
ційний вплив тексту на виборця.

Метод штампів – нав’язування певних поглядів 
за допомогою різних штампів: висловлювань, гасел, 
тверджень, прислів’їв. Наприклад, заголовок «Якщо 
влада не хоче йти до людей, люди самі мають іти до 
влади» («Радикальна партія Олега Ляшка») – аналогія 
до висловлювання: «Якщо гора не йде до Магомета, 
то Магомет іде до гори». До нього додається ще при-
йом гри на асоціаціях «гора» – «влада», і таким чином 
створюється образ влади, тотожний горі – чомусь силь-
ному й могутньому. У гаслі партії «Батьківщина» «По-
рядок. Справедливість. Батьківщина» можна провести 
паралелі з висловлюванням Юлія Цезаря «Veni, vidi, 
vici» («Прийшов, побачив, переміг»), що асоціюється 
з перемогою, загалом, та іменем Ю. Тимошенко, яка 
представляє партію, зокрема. Також можуть виникати 
асоціації з відомим штампом «Доблесть, честь і сла-
ва». Таке висловлювання використала й партія «Солі-
дарність» лише в дещо розширеному контексті: «Чесна 
влада, прозорі фінанси, комфортне місто». 

Серед технік пропаганди використовують і поси-
лання на авторитети – наведення висловлювань осо-
бистостей, які мають високий авторитет, або, навпаки, 
таких, що спричиняють негативну реакцію в категорії 
людей, на яких спрямовано маніпулятивний вплив [6, 
с. 160]. Так, у заголовку газети партії «Солідарність» 
«Солідарність блок Петра Порошенка» міститься ін-
формація, що цього кандидата підтримує чинний Пре-
зидент України. Ця техніка була використана в газеті 
партії «Відродження», кандидатом якої став колишній 
міністр: «Юрій Єхануров – більше ніж мер», а також 
активно експлуатувалася партією «Єдність», де авто-
ритетом виступив колишній мер Києва: «Кияни, Омель-
ченко, єдність», «Київ за часів Омельченка». В усіх на-
ведених прикладах авторитети були позитивними.

Прийом кванторів спільності полягає у викорис-
танні наборів слів, за допомогою яких здійснюється 
універсальне узагальнення. Шляхом акцентування на 
загальному враження/відчуття, яке стосується одинич-
ного факту/особи, переноситься в оцінюванні на всю 
поведінку окремої людини/групи. Кванторами спіль-
ності є такі слова: все, ніколи, кожен, завжди і ніхто 
[2, с. 174], наприклад: «Якість життя і безпека на 
кожному кроці» («Свобода»), «Усі парламентські пар-
тії, крім Ляшка, витрачають сотні мільйонів на ре-
кламу, – експерт» («Радикальна партія Олега Ляшка»).

Протилежним до техніки посилання на авторитети 
є прийом втраченого перформативу. Це висловлення 

оціночної думки без зазначення суб’єкта, що її висло-
вив, або ж джерела інформації [2, с. 175]. Наприклад, 
маємо підзаголовок «Усі парламентські партії, крім 
Ляшка, витрачають сотні мільйонів на рекламу, – екс-
перт», де точно не вказано, кому належить вислів, а 
квантор спільності «усі» узагальнює значення всіх ін-
ших партій із негативним відтінком.

Потужний сугестивний вплив мають прийом трюіз-
мів та техніка якоріння. 

Прийом трюізмів – техніка викликання бажання 
погодитись, що різко знижує здатність співрозмовни-
ка до свідомого спротиву та дозволяє порівняно легко 
вплинути на підсвідомість. Базовий інструмент-трюізм 
(твердження) абсолютно однозначно підтверджується 
дійсністю або є банальною істиною [2, с. 174]. Напри-
клад, у заголовках «Києву затісно в старих рамках» 
(«Відродження»), «Будь-яка влада повинна керувати-
ся тезою: «Треба робити те, що хоче народ!» («Право 
народу»), «Люди – важливіші за політичні інтереси» 
(«Солідарність»), «Влада у Києві має бути у киян», 
«Києвом повинні керувати кияни» («Рух за реформи») 
важко щось заперечити.

Прийом встановлення якорів – це прив’язування ок-
ремих сигналів чи образів до певних моделей пережи-
вань та станів, які в подальшому можуть бути штучно 
викликані [2, с. 175]. Якір має бути унікальним, легко 
відтворюваним, виразним і не може ставати частиною 
буденної поведінки [7, с. 701–702]. Наприклад, заголо-
вок «Мер має бути Мирний» («Свобода») націлений на 
те, що, очевидно, ми погодимося з твердженням про 
позитивну рису характеру, якою має володіти мер, і цей 
трюїзм сприймається нами, як істина. Але у заголовку 
є «якір», що забезпечує прив’язування образу канди-
дата на пост мера до певних моделей переживань та 
станів, а саме: мер – Мирний.

Методи вияву сугестії в політичному дискурсі. 
Для виявлення різних прийомів сугестії ми розробити 
комплексний підхід, який передбачає послідовні кро-
ки: від математичних методів до психолінгвістичних 
та суто лінгвістичних. Спочатку обрали три слова і 
за допомогою контент-аналізу визначили частоту 
вживання їх у текстах заголовків п’яти політичних 
партій, потім отримані результати проаналізували за 
допомогою словника асоціацій і виявили, яку інфор-
мацію закладали сугестори в повідомлення, зрештою 
підтвердили свої припущення завдяки лінгвістичним 
прийомам аналізу. 

1. Метод кількісного контент-аналізу ґрунту-
ється на визначенні частоти згадувань вибраних зміс-
тових одиниць та співвідношенні частоти появи їх в 
тексті, полягає він у обробці тексту з подальшою ін-
терпретацією результатів. Завдяки цьому методу мож-
на отримати об’єктивність висновків і строгість про-
цедури [5, с. 43–50]. З метою проведення кількісного 
контент-аналізу потрібно визначити такі складники 
[1, с. 258]: 1) корпус мовних даних: газетні публікації 
та брошури п’яти політичних партій; 2) концептуаль-
ні змінні (К-змінні): народ, влада, людина; 3) одини-
ці кодування: заголовки, підзаголовки, назви партій; 
4) час і місце: передвиборча кампанія з 5 вересня по 
24 жовтня 2015 р., м. Київ. У таблиці № 1 зазначе-
на частота вживання окремих слів у досліджуваних 
одиницях кодування. Слова обрані відповідно до теми 
«Політична кампанія».

Частота вживання обраних слів дає змогу визначи-
ти їх значущість у заголовку, сугестивну спрямованість, 
що передбачає з’ясування реального змісту повідомлен-



104 Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

ня. Наприклад, деякі партії вживають К-змінну «влада» 
з більшою частотністю ніж «народ», що свідчить про 
спробу нав’язати виборцю домінування «влади». 

2. Метод виявлення асоціацій передбачає вста-
новлення ланцюжку понять, уявлень у свідомості лю-
дини з тим чи іншим словом, яке створює необхідний 
образ для виборця. У «Словнику асоціативних норм 
української мови» Н. Бутенка [3, с. 98] до головного 
слова-стимула даються слова-асоціації, упорядковані 
за частотою використання. Ми до цих лексем додає-
мо приклади із досліджуваних заголовків, які містять 
найчастотніші слова, виявлені нами шляхом кількіс-
ного контент-аналізу. Поєднавши ці два методи, спро-
буємо виявити очікувану реакцію виборця на ті чи 
інші гасла. Результат наводимо в таблиці № 2, нижче –  
інтерпретацію його. 

Асоціація зі словом «людина» забарвлює ім’я кан-
дидата певними рисами, які спонукають виборця до 
позитивного ототожнення цього імені зі словами: до-
бра, хороша, друг, чесна. Як бачимо, тут використано 
прийом якоріння.

3. Лінгвістичний метод, як основний, виявляє су-
гестію, яка здійснюється на всіх мовних рівнях, через 
лексичні одиниці. На конкретному прикладі проде-
монструємо це: «Вірю – настав час РАДИКАЛЬНИХ 
ЗМІН! Вірю – разом ми зможемо протистояти УДА-
РУ олігархів, що СОЛІДАРНІ в бажанні збагатитися 
за рахунок киян! Вірю – ми переможемо не зважаючи 
на їх політичні провокації та погрози! ДОВІРТЕ цю 
справу нам». Фонетичний рівень: прийом алітерації – 
повторення приголосного звука [р]. На значення цього 
звука можна накласти метод асоціацій, адже [р] – твер-

дий, різкий звук, асоціаціюється з силою та рішучістю 
кандидата. Морфологічний рівень: частотність дієслів 
вказує на динамічність і впевненість. Така динаміч-
ність у заголовках та підзаголовках агітаційних газет 
політичної передвиборчої кампанії спонукає виборців 
вірити у швидкість змін, які обіцяють кандидати, у їх 
рішучість дій і впевненість. Лексичний рівень: повтори 
слова «вірю» підкріплені фінальним «довірте» мають із 
кожним кроком збільшувати рівень довіри до кандида-
та; а метафора «УДАРУ олігархів» і навмисне вживання 
лексеми «СОЛІДАРНІ» великими літерами спрямовані 
на протиставлення партії кандидата партіям конкурен-
тів, що мають співзвучні назви з виділеними словами. 
Синтаксичний рівень: конструкція «Ми» – «Ви» спря-
мована на підсилення ефекту «піклування про виборця» 
(«разом ми зможемо протистояти» – «їх політичні 
провокації»); симетрична конструкція (тричі повторю-
ється слово «вірю», а вкінці слово з тим же коренем 
«-вір-», але звернене до виборця: «ДОВІРТЕ цю справу 
нам») має працювати в такому самому напрямі.

Таким чином, бачимо, що наведені приклади мето-
дів і прийомів сугестії працюють як самостійно, так і 
взаємодіють один з одним. Основна мета використання 
їх у політиці полягає в тому, щоб за допомогою пси-
хотехнологій проникнути в підсвідомість, змоделюва-
ти та активізувати таку поведінку об’єкта впливу, яка 
б максимально сприяла завоюванню, використанню 
та втриманню влади. Усі ці методи призначені для ко-
дування текстів із метою впливу та маніпуляції свідо-
містю людей і широко застосовуються сьогодні у всіх 
соціальних сферах діяльності: рекламі, політиці, жур-
налістиці. 

Таблиця № 1
Частота вживання слів «народ», «влада», «людина»

Назва політичної партії
«Народ» «Влада» «Людина»

ni
� 𝑛𝑛𝑘𝑘

к  TF ni
� 𝑛𝑛𝑘𝑘

к  TF ni
� 𝑛𝑛𝑘𝑘

к  TF

«Свобода» 1 34 0,03 0 34 0 0 34 0
«Право народу» 3 56 0,05 3 56 0,05 0 56 0
«Радикальна партія Олега Ляшка» 3 80 0,04 3 80 0,04 2 80 0,03
«Солідарність» 2 31 0,06 1 31 0,03 1 31 0,03
«Рух за реформи» 0 35 0 2 35 0,06 2 35 0,06

TF (term frequency – «частота слова») – відношення числа входжень обраного слова до загальної кількості слів 
документа;

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝑛𝑛𝑖𝑖

∑ 𝑛𝑛𝑘𝑘к

де ni – число входжень слова;
� 𝑛𝑛𝑘𝑘

к  – загальна кількість слів.

Таблиця № 2
Асоціації зі словом «людина»

Слово-стимул Партія Асоціативні слова 
за словником Н. Бутенко Приклади

Людина «Рух за реформи» Добра, хороша, чоловік, щаслива, 
розумна, весела, прекрасна, чесна, 
висока, друг, гарна, красива, гордо, 
велика, товариш, приємна, гор-
дість, чудова

1) «Нова людина» 
2) «Ім’я цієї людини – 
Сергій Думчев».
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На основі здійсненого аналізу можемо також говори-
ти про ефективність обраних методів виявлення сугестії: 
контент-аналіз дає високу достовірність у виявленні при-
хованого змісту заголовків, метод виявлення асоціацій зо-
середжений на підсвідомій структурі мислення, можли-
вості запрограмувати людину на конкретні ототожнення 
явищ і об’єктів, а лінгвістичний є основою для виявлення 

сугестії, яка використовує своїм головним засобом слово. 
Паралельне ж застосування всіх трьох методів дає змогу 
досягти більшої ефективності у виявленні сугестивних 
впливів політичних текстів на електорат. У подальшо-
му бачимо перспективу дослідження виявлення сугестії 
апробованими методами на широких масивах текстів, як 
писемних, так і, можливо, у подальшому усних.
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Кульбабська О. В.

ФУНКЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВСТАВНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
У ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ

У статті визначено комунікативно-прагматичні функції вставних конструкцій, активізація яких у сучасній українській 
мові є інноваційним явищем на рівні простого речення; установлено основні тенденції уживання досліджуваних одиниць 
у різних мовленнєвих актах, репрезентованих у часописі «День».
Ключові слова: мовленнєвий акт, мета висловлення, просте неелементарне речення, вставна конструкція, газетно-пу-
бліцистичний текст.

Кульбабская Е. В. Функциональный потенциал вводных конструкций в газетно-публицистическом тексте. – Статья.
В статье определены коммуникативно-прагматические функции вводных конструкций, активизация которых в структу-
ре простых предложений современного украинского языка – инновационное явление; установлены основные тенденции их 
использования в разных речевых актах, которые репрезентирует газета «День».
Ключевые слова: речевой акт, цель высказывания, простое неэлементарное предложение, вводная конструкция, газет-
но-публицистический текст.

Kulbabska О. V. Functional potential of introductory designs in newspaper and journalistic texts. – Article.
In the article the author has defined communicative-pragmatic features of input structures, the activation of which in the structure 
of the simple sentences of the contemporary Ukrainian language – innovative phenomenon; established the main trends of their 
use in different speech acts.
Key words: speech act, the intention, a simple nonelementary sentence, introductory design, newspaper and journalistic text.

Новим етапом у розвитку сучасної української гра-
матики став поглиблений функційний підхід до тлу-
мачення мовних явищ з опорою на антропоцентризм 
лінгвістичних студій. Дослідників уже не задовольня-
ють суто граматичні інтерпретації мовних одиниць, 
натомість, посилюється зацікавленість механізмами їх 
витворення в тісному зв’язку із з’ясуванням активної 
ролі у процесі мовленнєвої діяльності її учасників – 
адресанта, тобто творця певного висловлення, і адре-
сата, якому текст призначений для сприйняття. Цей 
підхід дає змогу по-іншому витлумачити окремі фраг-
менти граматичного ладу української мови, зокрема з 
нових позицій установити комунікативне призначення 
та функції вставних конструкцій.

Проблема вставності як індикатора простого ре-
чення асиметричної будови постійно привертала ува-
гу лінгвістів, проте її розв’язання не мало системного 
характеру, залишаючись і нині дискусійним питан-
ням теорії синтаксису. Зокрема, в україністиці вставні 
конструкції досліджували в таких аспектах: 1) логі-
ко-граматичному – як результат «скорочення» і «стяг-
нення» підрядних речень у слова, словосполучення, а 
також як наслідок змістової «редукції» односкладних 
чи двоскладних речень (М. Осадця, С. Смаль-Стоць-
кий, В. Сімович та ін.); 2) психолого-граматично-
му – як другорядні (підрядні) присудки (О. Потебня); 
3) структурно-семантичному: а) як складники про-
стого речення, що не входять до його позиційної та 
синтаксичної структури, будучи самостійними усклад-
нювачами, наявність яких зумовлюють інтенції мовця 
– авторська інтерпретація та оцінка повідомлюваного 
(П. Дудик, А. Загнітко, Л. Кадомцева, А. Мойсієн-
ко, М. Плющ, К. Шульжук та ін.); б) як одиниці, що 
пояснюють речення загалом здебільшого на початку 
або в кінці речення, проте можуть стосуватися лише 
якогось члена речення чи його частини, якщо вони 
розташовуються безпосередньо біля них (І. Слинько, 
Н. Гуйванюк, М. Кобилянська); в) як компоненти, які 
посідають позицію «надбудовчого, вторинного прису-
дка» (З. Олійник); 4) семантико-синтаксичному – як 
вторинні предикатно-модальні синтаксеми, не зумов-
лені валентністю базового предиката (І. Вихованець, 

М. Мірченко, О. Межов та ін.); 5) когнітивному – як 
наслідок породження висловлення та його сприйняття 
(О. Мельничук, О. Леута, Т. Лутак та ін.); 6) дерива-
ційному – як утворення, похідні від складного речення 
(К. Городенська); 7) у плані синтаксичної номіна-
ції – як репрезентанти інформативної двоплановості, 
щільної єдності диктуму й модусу у структурі речення 
(Н. Гуйванюк, В. Шинкарук).

Для об’єктивної кваліфікації місця вставних кон-
струкцій у структурі речення, тенденцій їх уживання у 
процесі мовної комунікації та прагматичної спеціаліза-
ції варто, як на нас, з’ясувати залежність прагматичних 
функцій вставно-модального компонента (далі – ВМК) 
від комунікативно-інтенційних типів простих і склад-
них речень, що й стало метою нашої розвідки. Матері-
алом для спостережень обрано часопис «День», найкра-
щі статті з якого вміщено у виданні «Сила м’якого знака, 
або Повернення Руської правди» [18].

З усіх функційних типів розповідні речення, реалі-
зуючи два основних комунікативних завдання – кон-
статації (речення-констативи) і заперечення (речен-
ня-негатори), є «найзручнішими» для функціонування 
перентетичних конструкцій. І справді, якщо мовець 
постулює чи заперечує, повідомляє, нагадує про когось 
або щось, процес інформування передбачає не лише 
володіння достатнім обсягом знань, а й уможливлює 
суб’єктивну оцінку повідомлюваного. Отже, ужива-
ючи ВМК у розповідних реченнях публіцистичного 
тексту, мовець передає адресату різноманітні модаль-
но-експресивні відтінки.

Реалізуючи асертивний мовленнєвий акт, адресант 
має намір представити деякий стан речей як істинний і 
змусити адресата повірити в об’єктивність повідомлю-
ваного. У цьому йому допомагають ВМК зі значенням 
вірогідності, впевненості, достовірності висловленого, 
що відбивають бажання мовця обстоювати свої пере-
конання, звернути на них увагу інших комунікантів, 
наголосити на певній інформації, наприклад: «Що-
правда, місто продовжувало відігравати роль як важ-
ливий культурний і релігійний осередок» [18, с. 104];  
«І, безумовно, незаперечною домінантою цього ан-
самблю була велична десятинна церква» [18, с. 238]. 
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Модальні маркери виконують акцентно-констату-
вальну прагматичну функцію, указуючи на безаль-
тернативність висловлення. Вони оптимізують спілку-
вання, надають текстам довірливого, безапелятивного 
колориту, можуть мати експресивно-емоційний заряд, 
наприклад: «Соціальні програми, можете бути певні, 
коаліція виконає» [18, с. 262]; «Як не крути, а депу-
тату доведеться платити не тільки за свою церкву» 
[18, с. 322].

Інша група вставно-модальних компонентів зі 
значенням непевності, припущення, сумніву передає 
здебільшого відносний характер ступеня вірогідно-
сті знань мовця про світ, які постають здебільшого як 
можливий факт. Такі конструкції непрямо вказують на 
авторизацію, вони ніби оформляють роздуми мовця, 
допомагають йому створити враження безпосеред-
нього пошуку істини, змусити читача долучитися до 
мисленнєвого процесу, самому дошукатися до суті ви-
словлених передбачень. Залежно від іллокутивної цілі 
можна визначити прагматичну функцію ВМК дослі-
джуваного типу як акцентно-гіпотетичну, наприклад: 
«Читачі, мабуть, уже здогадалися, що йдеться про 
дві найбільші східнослов’янські нації – російську та 
українську» [18, с. 166]; «Імовірно, тут разом зі своїм 
чоловіком проживала Настасья, яку йменували відте-
пер княгинею Жеславською» [18, с. 655] тощо.

Парентетичні конструкції, що мають розмовний ха-
рактер сприяють діалогізації усно-розмовної мови, на-
приклад: «Очевидячки, зналися вони ще до цього часу, 
бо дуже просять одне за одного» [18, с. 421]; «Гоголь, 
як на мене, мав на увазі не лише харч їстівний, але й 
духовний, який саме в Києві, в українському середовищі 
наповнював би його душу сповна» [18, с. 640]. Останній 
приклад побіжно вказує і на джерело повідомлення.

Мовець, з огляду на свої комунікативні інтенції, 
може конкретизувати авторство повідомлюваного або 
затушувати його. Так, ВМК із вказівкою на конкретне 
джерело повідомлення підвищують ступінь вірогід-
ності інформації, слугують засобом часткової цитації, 
дають змогу чітко розмежувати основне і супровідне: 
«В цьому сенсі Мазепа, за словами того ж Маланюка, 
є „людиною епілогу Козацької доби» [18, с. 594]; «На 
думку О. Потебні, українська мова за часів Київської 
Русі вже існувала» [18, с. 203]. У подібних реченнях 
спостерігаємо імплікацію суб’єкта згорнутої пропози-
ції, що її маркує вторинна предикація.

Інколи адресант із певних причин хоче приховати 
походження інформації, узагальнює повідомлюване, 
переповідає нібито неперевірені факти, використову-
ючи парентетичні компоненти (вони можуть посіда-
ти будь-яку позицію в реченні) на зразок як кажуть, 
мовляв, як відомо тощо. Наприклад: «Тоді, як відомо, 
було розпочато переклад на слов’янську мову деяких 
богослужебних книг» [18, с. 109]; «Як твердять, кінь, 
амулет у вигляді коня чи його череп завжди охоро-
няють хороших людей від біди, а лихих – карають»  
[18, с. 137] тощо.

А. Загнітко небезпідставно вважає, що останнім 
часом усе помітнішою стає тенденція, пов’язана з ба-
жанням мовця максимально актуалізувати інформацію, 
всіляко сприяти її експресивізації [11, с. 135–136]. За-
для цього ВМК нерідко фразеологізують, уводять до їх-
ньої структури розмовні, динамічніші в стилістичному 
плані елементи: «Відмінність між чоловічими й жіно-
чими журналами, скажемо так, в кількості одягу на 
дівчатках із обкладинок» [18, с. 461]; «Як мовиться, 
чутки ходять на наших ногах» [18, с. 389].

Усі ВМК, що вказують на джерело повідомлення, 
виконують прагматичну адресно-марковану функ-
цію: дають змогу авторові, покликаючись на інше 
джерело, підвищувати рівень правдивості інформації 
в очах читача, погоджувати власну думку з думкою 
компетентного джерела, знижувати категоричність 
висловлення, спонукати адресата до прийняття автор-
ської позиції [8, с. 20].

Кореляцію загального і конкретного, акцентуаційну 
динаміку певного узагальнення, увиразнення релевант-
них текстових фрагментів, висновків декларують ВМК 
зрештою, як головне, власне, по-перше, у всякому разі 
тощо, які посідають у реченні пре- або інтерпозицію 
та за функцією наближені до сполучників. Наприклад: 
«Утім, наведу для наочності декілька фраз «мовою» 
тогочасної галицької еліти» [18, с. 339]; «Ці категорії 
є мірилом, з одного боку, християнської моралі, а з дру-
гого – громадянської свідомості» [18, с. 596]; «Отже, 
чи став Данило Галицький «вже татарином», укло-
нившись всесильному хану? [18, с. 427] тощо. Комуні-
кативно-прагматична мета парентетичних конструкцій 
– відтворити послідовність явищ, переконливо аргу-
ментувати певну подію, виявити ступінь важливості 
думок, оцінити факт, маркувати його суб’єктивну ква-
ліфікацію. Усі ці засоби є актуалізаторами прагматич-
ної функції текстової зв’язності.

ВМК зв’язують із попереднім контекстом непов-
ні речення, чим установлюють зв’язок між репліками 
діалогу або всередині монологічного висловлення: 
«Людина вільна у виборі смерті. Може, лише в цьо-
му?» [18, с. 351]. Інколи вставні слова маркують пар-
целяцію, указуючи на її зв’язок із базовим реченням: 
«Коли ж приїде весна? Сьогодні? Завтра? Може, вза-
галі ніколи?» [18, с. 488].

У контексті, що містить кілька речень (більше двох) 
виокремлюємо ВМК з єднальною функцією, що упо-
дібнюється до сполучникової. Наприклад, у реченнях 
на зразок «На листи батько не відповідав. Може, його 
поранено. Може, він уже загинув» [18, с. 172] вставні 
компоненти уподібнюються за функцією до розділово-
го сполучника, що можемо пояснити прагненням мов-
ців-журналістів до економії мовних засобів, реалізації 
функції вибору. У цьому разі вставні слова не лише ви-
ражають розділові семантико-синтаксичні відношен-
ня, а й утворюють градацію оцінок реальності (ступеня 
здійснення) того, про що повідомляють у кожній із по-
єднуваних частин. Увиразнюється сполучникова спеці-
алізація у вставних конструкціях, які вживаємо разом 
із власне сполучниками: «А може, стримувало те, 
що поголос про українсько-турецьке зближення зму-
сив московських політиків» [18, с. 478]. Такі речення 
(може, а може) набувають семантики взаємоусунення 
подій, явищ.

Прагматичний компонент має особливо істотне 
значення в монологічному мовленні, оскільки вплив 
на співрозмовника здебільшого залежить від того, як 
сформулює свою думку мовець, наскільки перекон-
ливо прозвучать його слова. У цьому аспекті ВМК зі 
значенням вказівки на характер висловлення, спосіб 
оформлення висловлень, їх стилю, тону (іншими сло-
вами, точніше, власне кажучи, скажімо, словом та 
ін.) мають прагматичну установку на доступність 
мовлення, є засобом категорії послідовності (ретро-
спекції). Будучи за своїми функціями подібними до 
сполучників, вони виражають уточнювально-конкре-
тизувальне значення, семантику тотожності, комен-
тування. Наприклад: «Коротше кажучи, був правий 
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Вольтер, котрий стверджував, що Бог криться в де-
талях» [18, с. 424]; «І дає, так би мовити, залучення 
до певної життєвої благодаті» [18, с. 21]; «Словом, 
військова коаліція – і нічого більше: досить «брат-
ства» і «єдиновірства», що закінчуються випаленою 
землею, всіяною трупами» [18, с. 608].

До функції вставлених компонентів наближені 
ВМК на зразок одне слово, до слова, словом, скажімо, 
приміром, у всякому разі, що ж, щораз то, які виража-
ють приєднання, додаткову інформацію, доповнення зі 
значенням виокремлення. Наприклад: «Скажімо, 1754 
року гетьману було заборонено призначати полковни-
ків, і тоді ж ліквідовано всі чинні в Україні внутрішні 
митні збори» [18, с. 752]; «Зрештою, «Тарас Бульба» 
– козир наших ура-патріотів – має очевидну ознаку по-
літичного пристосовництва» [18, с. 681]. Отже, спо-
стережено прагматичну функцію доповнення зміс-
тово-фактуальної інформації мовлення принагідними 
зауваженнями.

Відверто кажучи, власне кажучи, сказати відверто, 
скажу чесно – такі сполуки надають значення вірогід-
ності, до того ж указують на експресивний характер ви-
словлень. Наприклад: «Проте полемічно налаштований 
автор, сказавши правду, бере слово на захист поган-
ства» [18, с. 283]; «Власне кажучи, з Мазепою вмирає 
стара Русь, аби відродитися Україною» [18, с. 595].

ВМК зі значенням інтимізації виражають емоційну 
природу вислову, уяскравлюють його експресивні від-
тінки [17, с. 203; 3, с. 131]. Такі компоненти, зверне-
ні до співрозмовника з метою активізації його уваги, 
бажаної реакції з приводу висловленого, виконують 
фатичну функцію. Наприклад: «Ось, пам’ятаєте, 
Ісус вигнав торговців з храму» [18, с. 43]; «Скажімо,  
1754 року гетьману було заборонено призначати пол-
ковників, і тоді ж ліквідовано всі чинні в Україні вну-
трішні митні збори» [18, с. 752].

Спонукальний характер ВМК надає висловленню 
більшої правдивості, взаєморозуміння, стилістично 
інтимізує виклад, наприклад: «Уявіть собі (забудемо 
тимчасово канон), що жила людина, яка створила 
вчення про добро» [18, с. 39]; «Погодьтесь, ніхто не 
зможе дістати нас за стінами цього замку» [18, с. 84] 
тощо. Натомість, парентетичні компоненти на зразок 
як ви здогадалися, як ви розумієте вдаліше об’єкти-
вують стан мовця, знижують категоричність викладу, 
сприяючи продовженню комунікативного контакту, так 
потрібного під час діалогу.

Індивідуально-авторське розуміння відношень 
між явищами, позитивну / негативну оцінку повідом-
люваного репрезентують ВМК на зразок шкода, як 
навмисне, чого доброго, на превелике диво, дивна річ 
тощо. Такі парентези виконують акцентно-оцінну 
комунікативно-прагматичну функцію, наприклад: 
«Наш інформаційний простір, на жаль, багато в чому 
не національний» [18, с. 760]; «Не вдаючись до оцін-
ки Іпатія Потія, відзначимо, що це була, без сумніву, 
надзвичайно талановита людина» [18, с. 104] тощо. 
Група ВМК, що відтворюють розмовне або книжне 
мовлення, містять усно-народні та біблійні елемен-
ти характеризуються емоційно-оцінною конотацією:   
«І дай Боже, солодка моя дитинко, ніколи не знати 
тобі лиха» [18, с. 86].

ВМК, що вказують на спосіб об’єктивації вираже-
ної думки, а також на міру її звичайності, створюють 
ефект відвертої розмови, переконують у правдивості 
пам’ятних для адресанта подій, наприклад: «Оце, було, 
сидить дід у пасиці, робить що-небудь» [18, с. 29].

Актуалізуючи комісивний мовленнєвий акт, мо-
вець бере на себе зобов’язання здійснити в майбутньо-
му якусь дію чи тримати певну лінію поведінки, має 
уявлення про наслідки своїх дій та очікує, що адресат 
повірить у їх виконання. Зазначені акти спрямовані на 
збереження, відновлення, покращення або продовжен-
ня стосунків між комунікантами. Вживаючи речен-
ня-обіцянки з ВМК, мовець зобов’язується виконати 
бажану й важливу для співрозмовника дію, переконує 
його в щирості своїх намірів, підтримує приємну то-
нальність спілкування. Такі акти можуть набувати іл-
локутивних відтінків запевнення: «Звісно, я далеко не 
в захваті від етноніма «Україна» – хоча б через те, що 
він є свідченням нашої поразки в етнонімічній війні» 
[18, с. 154]; «Шкода – не знаю, як зветься твоя мама» 
[18, с. 172] тощо.

Комунікативно-інтенційним змістом менасивів є 
погроза. У реченнях-погрозах мовець може вживати 
вставні компоненти для увиразнення висновку: «Утім, 
я доведу тобі, що з концептом «комідея» справа до-
сить проста» [18, с. 521].

Особливостями перформативів є те, що головні 
члени у формі дієсліва не можуть мати форми мину-
лого, давноминулого або майбутнього часу, а також 
бути заперечними. «Не припустимим є включення до 
перформативних речень модальних компонентів, які 
допускають нездійснення дії» [11, с. 124]. Порівн.: 
«Справді, прошу посприяти нашому проекту» та 
«Справді, не прошу посприяти нашому проекту».

ВМК різних типів створюють іронічний колорит  
[5, с. 91–94], наприклад: «У наш час, здається, газети 
намагаються примусити публіку оцінювати скульпто-
ра не за його скульптурами, а за тим, як він ставиться 
до дружини; художника – за розміром його прибутків і 
поета – за кольором його краватки» [18, с. 95].

Спонукальні  речення  репрезентують форму мов-
леннєвого впливу на означеного або неозначеного 
(узагальненого) співрозмовника чи навколишнє се-
редовище для його організації або перебудови відпо-
відно до вимог мовця. У прагматичному аспекті такі 
речення кваліфікують, як директиви [10, с. 124]. Для 
виявлення можливостей функціонування ВМК у їхньо-
му складі треба розмежувати структури спонукальної 
семантики, які виражають прохання в різних відтінках 
(реквестиви), від конструкцій, що в імперативній фор-
мі репрезентують категоричні накази та прямі вимоги 
(ін’юктиви) [13, с. 26; 10, с. 124; 1, с. 11; 9, с. 7]. Окрім 
того, волюнтативні відношення «виражають дозвіл, 
який взагалі якісно відмінний від прохання, чи пряму 
заборону виконувати якусь дію» [2, с. 8].

Форми категоричного наказу до дії здебільшого не 
сполучаються із ВМК на означення вірогідності, ймо-
вірності тощо. Безапеляційність імератива, посилена 
наказовою (імперативною) інтонацією, не передбачає 
самої можливості припущення як натяку на необов’яз-
ковість виконання волі мовця. Даючи наказ, адресант 
хоче переконатися, що дію виконали негайно, а слова 
очевидно, може, певно, либонь і под. переводять імпе-
ративну форму в напівпитальне судження зі значенням 
припущення. Порівн.: Зачинити вікно! і Може, зачи-
нити вікно. 

У групі дієслівної лексики зі значенням категорич-
ного спонукання виокремлюємо стилістично забарв-
лені дієслова, об’єднані загальною семантикою обме-
ження або припинення дії. Це лексичне угруповання 
дієслів має негативне емоційне забарвлення, тяжіє до 
зниженого колориту мовлення. Уже саме їх уживання 
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в зверненні до співрозмовника доводить, що мовець 
має право вимагати виконання дії і не думає, як до 
спонукання ставиться адресат. ВМК у цьому разі ак-
туалізують модально-ситуативну ознаку залежності 
комуніканта від мовця, засвідчують афективний стан 
останнього, напр.: Отже, досить говорити! Замовч, 
тобі кажуть! «Експресивна значущість вставних 
зворотів кажуть вам, тобі кажуть, просять вас та 
ін. з роздратованою чи настійливо-сугестивною інто-
нацією, коли мовець і агентивний суб’єкт збігаються в 
одній першій особі (можливо, єдиний випадок інклю-
зивного вживання неозначено-особової конструкції), і 
полягають в абстрагуванні від конкретного мовця і в 
наданні суб’єктові мовлення форми множинності, а дії 
– многократності. Мабуть, ці звороти вже втрачають 
статус вільної синтаксичної побудови і наближаються 
до модально-експресивного фразеологізму» [12, с. 20].

З усіх вставних слів зі значенням вірогідності, ймо-
вірності лише слово мабуть, генетично споріднене з 
формами наказового способу, може входити до спо-
нукальних конструкцій та взаємодіяти з імперативом. 
Проте висловлення нівелює значення категоричності 
й набуває відтінку невпевненості, вагання, порівн.: Ти 
проси допомоги та Ти, мабуть, проси допомоги.

У деяких реченнях пом’якшеного спонукання із се-
мантикою прохання, благання, застереження, дозволу, 
напучування, побажання ВМК є важливим структур-
но-логічним компонентом, уяскравлюючи делікатний, 
невпевнений характер прохання з відтінком доціль-
ності й бажаності його виконання, нетерпіння здійс-
нення. За інтенційною спрямованістю розмежовуємо 
пораду-благання, наполегливу пораду, пораду-попере-
дження, наприклад: «Не тужіть, українці, ради Бога»  
[18, с. 69]; «Читайте Конституцію, прошу вас! Читай-
те!» [18, с. 127]. Л. Бережан аргументовано тлумачить 
вставні слова та словосполучення як власне контексту-
альні показники часткових значень граматичної форми 
наказового способу паралельно з частками, вигуками, 
звертаннями тощо [2, с. 20]. Отже, і в цьому разі спо-
стерігаємо вплив вставного компонента на модально-во-
льове спрямування висловленого спонукання.

У бажальних, або оптативних, реченнях, як відомо, 
повідомляють про намір мовця встановити відповід-
ність між змістом речення та дійсністю (реальністю). 
У ролі синтаксичних засобів для вираження бажаль-
ної модальності в сучасній українській мові вживають 
частки б, би, аби, щоб, коб(и), хоч би, хоча б, коли б, 
якби [14, с. 125]. Проте до найуживаніших часток, які 
формують двоскладні та односкладні бажальні речен-
ня, належать хай, нехай (у бажальній функції), що по-
єднуються з дієсловами у формі теперішнього – май-
бутнього чи минулого часу, а також їх експресивний 
синонім бодай [6, с. 29–30; 4, с. 360].

В оптативних реченнях ВМК можуть акцентувати 
достовірність бажаного (Зустріти б мені друга, сумні-
ву нема! Я, природно, бажав би посадити сад тощо), 
додавати значення гаданості-спонукання (Так може, 
виконав би ти свою обіцянку!), виражати емоційні 
оцінки прикрості, здивування, обурення (Подумав би 
ти, грішним ділом, про посівну!), указують на ступінь 
звичайності бажання (Поїхати б, за українським зви-
чаєм, на Різдво до батьків!), містять вказівку на дже-
рело повідомлення (Як на мене, піти б звідси хутче!), 
означають аргументованість бажання (Як на те, коби 
Бог поміг зібрати врожай!), репрезентують ставлен-
ня мовця до висловленого (По правді кажучи, хоча б 
кілька днів відпочити!), активізують співрозмовника, 

додаючи відтінків щирого спілкування (Вірите, хоч на 
старість побачити б світ!).

У  питальних реченнях комунікант ставить собі за 
мету запитати про щось у співрозмовника, спонукаю-
чи його водночас до відповіді. Такі речення з огляду 
на комунікативно-інтенційний зміст тлумачать як кве-
ситиви. «Спільним з директивом у квеситива є те, що 
вони обидва призначені для того, щоб викликати дію 
адресата. При цьому вони істотно різняться, оскільки 
директив пов’язаний із категоричністю та комплексом 
мовленнєвих і не мовленнєвих дій, а для квеситива – 
це тільки мовленнєві дії» [10, с. 124]. Переконливою 
видається думка тих мовознавців, які вважають, що в 
питальному реченні вставні слова поводяться інакше, 
ніж у розповідному [15, с. 188], а отже, квеситиви по-
требують диференціації з огляду на потенційну здат-
ність сполучатися з ВМК.

Парентетичні компоненти менш поширені в речен-
нях, до складу яких входять займенниково-питальні 
слова. Таким реченнєвим побудовам властива ціле-
спрямованість запиту інформації [7, с. 2], тобто станов-
лять питання про предикат, про те, що констатує речен-
ня, наприклад: «На Вашу думку, хто і коли допустився 
найбільшої помилки, через яку Україна могла стати на 
зовсім інший шлях та історію?» [18, с. 81]. Справді, 
у плані актуального членування весь зміст частко-
вопитальних речень, окрім того, що маркує саме пи-
тальне слово, є даним (темою). Новим – предикованим 
– постає лише те, що узагальнюють слова хто, коли, 
де, чому, навіщо і под. Саме ці елементи висловлення 
– особа, час, місце, причина, мета, допуст тощо – не 
відомі мовцеві, і їх конкретне з’ясування за допомогою 
інших учасників мовленнєвого акту є метою спіл-
кування. Цілком зрозуміло, що комуніканти можуть 
суб’єктивно оцінювати зміст повідомлюваного, якщо 
володіють інформацією або, принаймні, думають, що 
щось знають про подію, явище, предмет.

ВМК рідко входять і до складу емоційно забарвле-
них речень із модально-питальними частками невже, 
чи, хіба та чи, та хіба, та невже, чи ж, хіба ж, невже 
ж. Наприклад: «Хіба б і вона, справді, така була?»  
[18, с. 451]. У таких реченнях частки засвідчують, що 
позитивна відповідь для мовця є малоочікуваною, а 
отже, і модальна оцінка стає зайвою.

На противагу питальні речення, які репрезентують 
загальний відтінок припущення мовця про зміст думок, 
мовлення, намірів співрозмовника або інших осіб, мо-
жуть містити вставні компоненти з їх модально-семан-
тичними функціями. У реченнях на зразок «Можливо, 
ніякого договору не існувало?» [18, с. 494]; «Мабуть, 
така назва дещо точніша, ніж звична – Пересопниць-
ке Євангеліє» [18, с. 654] парентетичні конструкції 
(найчастіше це слова зі значенням можливості, при-
пущення, непевності, ймовірності або впевненості, 
достовірності повідомлюваного) є важливим структур-
ним і модально-логічним компонентом, порівн.: Ти ви-
знаєш свою провину? (чи не визнаєш?) – Ти, напевно, 
не визнаєш своєї провини? Оскільки мовець нібито здо-
гадується про реальний стан речей і лише шукає під-
твердження своїм передбаченням, то й на письмі зазна-
чений тип речень може закінчуватися не лише знаком 
питання, а крапкою чи крапками. Варіативні розділові 
знаки, що їх зумовлює різна комунікативно-функційна 
спрямованість речень, виявляють тонку грань між пи-
тальним і розповідним реченнями такого типу.

Ще однією особливістю квеситивів, що містять 
ВМК може, мабуть є те, що вони можуть виражати 
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спонукальне значення. За узагальненнями С. Шабат, 
з-поміж семантичних груп питально-спонукальних 
речень яскраво вирізняються прохання, пропозиція, 
порада, запрошення [15, с. 190], напр.: «Може б, зго-
дом унія з Римом і була замінена унією з Москвою?»  
[18, с. 339]

Значення можливості, припущення, невпевненості, 
прихованого сумніву мовці уналежнюють у тих речен-
нях, що є компонентом внутрішніх монологів-розмір-
ковувань, наприклад: «Може, не придумають землю 
продавати? Може» [18, с. 174]. Розповідні та питаль-
ні речення у процесі трансформації утворюють єдиний 
формально-синтаксичний комплекс, в якому синтаксич-
ні трансформи не лише ієрархічно структуровані, але за 
відповідного інтонаційного оформлення презентують 
питально-відповідну єдність [7, с. 3–4].

За допомогою ВМК мовець може вказувати на свій 
висновок із попереднього висловлення й паралельно 
запитує про правильність своїх думок. Наприклад: 
«Отже, сьогодніша проблема двомовності також 
сягає своїми коріннями саме в сім’ю?» [18, с. 367]. 
Прагматичний потенціал таких речень – висловити 
припущення з відтінком результату, узагальнення, 
що межує з констатацією: «Виявляється, у богослов-
ській літературі Богородиця розглядалася як пер-
ший храм Софії» [18, с. 34]; «Зрештою, українській 
мові в українській державі стало комфортніше?»  
[18, с. 435]. Синтаксична рухливість ВМК, здатність 
тяжіти до будь-якого члена речення спричинює появу 
кількох модальних планів у реченні.

ВМК до речі, між іншим у квеситивах логічно 
виокремлюють, увиразнюють конкретний запит інфор-
мації, наприклад: «До речі, підкоривши Новгород, цар 
Іван III почав титулуватися як «государ всія Русі» [18, 

с. 317]; «А між іншим, почім борщовий набір тепер?» 
[18, с. 361].

Для ВМК істотним є послідовне «орієнтування» 
сприйнятого на самого себе (авторська інтенція впев-
неності або ймовірності), чітко окреслений вияв став-
лення до зображуваного, наголошення інтенцій мовця, 
вказівка на джерело повідомлення. Для активізації бе-
сіди, для підтримування уваги адресанта в квеситивах 
можуть функціонувати ВМК чуєте, думаєш, гадаєте, 
даруйте тощо. Наприклад: «Скажімо, „Тарас Бульба” 
– козир наших ура-патріотів – чи міг би мати очевид-
ну ознаку політичного пристосовництва?» [18, с. 681]; 
«Гадаєте, мовні особливості буковинського регіону до 
того часу зміняться?» [18, с. 351].

«Модальність припущення, відтінок якої в реченні 
досягається взаємодією суб’єктивно-модальних син-
таксем з питальною інтонацією, не змінює основного 
модального значення питальності, а надає йому лише 
особливого забарвлення (суб’єктивного ставлення 
мовця чи передбачуваної ним оцінки з боку співроз-
мовника)» [15, с. 195].

Отже, функційно-прагматична спеціалізація встав-
но-модальних компонентів у газетно-публіцистичному 
тексті полягає в тому, що вони: 1) указують на різнома-
нітні модальні значення і суб’єктивну оцінку повідом-
люваного; 2) актуалізують у висловленні інформацію; 
3) сприяють експресивізації висловлення; 4) слугують 
засобом інтелектуалізації мови, а, попри те, засвідчують 
посилення впливу розмовного синтаксису на писемне 
мовлення. Тому дослідження їхніх прагматичних пара-
метрів й особливостей функціонування в різних дискур-
сах актуальне та перспективне як для граматики, так і 
для теорії мовленнєвих актів, когнітивної лінгвістики, 
функційної стилістики культури української мови.
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НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ В УКРАЇНСЬКІЙ, ПОЛЬСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ

Стаття присвячена дослідженню національних стереотипів в українській, польській та німецькій мовах. У результаті 
оброблення даних вільного асоціативного експерименту було сформовано асоціативні поля номінативних одиниць на по-
значення національності, визначено стереотипні асоціації інформантів.
Ключові слова: національний стереотип, вільний асоціативний експеримент, асоціація.

Кучма Т. В. Национальные стереотипы в украинском, польском и немецком языках. – Статья.
Статья посвящена исследованию национальных стереотипов в украинском, польском и немецком языках. В результате 
обработки данных свободного ассоциативного эксперимента были сформированы ассоциативные поля номинативных 
единиц, обозначающих национальность, определены стереотипные ассоциации информантов.
Ключевые слова: национальный стереотип, свободный ассоциативный эксперимент, ассоциация.

Kuchma T. V. National Stereotypes in Ukrainian, Polish and German Languages. – Article.
The given article deals with the investigation of national stereotypes in Ukrainian, Polish and German languages. The paper gives 
the associative fields of nominative lexical units denoting nationality, stereotyped associations according to the results of free as-
sociative experiment.
Key words: national stereotype, free associative experiment, association.

Сучасне мовознавство характеризується зростан-
ням уваги дослідників до номінацій, що іменують 
людину як носія стереотипів: професійних (T. Zgółka, 
H. Zgółkowa), статево-вікових (M. Karwatowska), на-
ціональних (Т. Голікова, І. Голубовська, І. Кобозєва, 
О. Кузіна, О. Маклакова, І. Привалова, С. Тер-Мінасо-
ва, J. Bartmiński, J. Misiukajtis) тощо. 

Під стереотипом [1, с. 332] розуміють спрощений 
схематизований образ об’єктів або подій, який харак-
теризується значною стійкістю. В. Дем’янков [2, с. 177] 
визначає стереотип як стандартну думку про соціальні 
групи або про окремих індивідів як представників цих 
груп. Стереотип допомагає людині орієнтуватися в об-
ставинах, які не вимагають від неї аналітичного мислен-
ня, індивідуального відповідального рішення. З іншого 
боку, стереотипи сприяють виникненню й закріпленню 
упереджень – негативного оцінного ставлення, яке часто 
не відповідає дійсності [1, с. 332]. Розрізняють авто- й 
гетеростереотипи, тобто уявлення про себе і про інших. 

Метою статті є дослідження специфіки вербалізації 
національних стереотипів носіями української, поль-
ської та німецької мов, за даними вільного асоціатив-
ного експерименту. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язан-
ня таких основних завдань: 1) сформувати асоціативні 
поля номінативних одиниць на позначення національ-
ності; 2) визначити стереотипні асоціації; 3) виявити 
семи, які не зафіксовані у тлумачних словниках, але 
існують у свідомості носіїв мови.

Національні стереотипи, за твердженням Є. Барт-
мінського [10, с. 100], є емоційно маркованими з пере-
вагою неприязні до ближніх сусідів і симпатії до від-
далених. Оцінка представників різних етнічних груп 
визначається загальнокультурною опозицією «свій-чу-
жий», а також пов’язана з дружніми стосунками та 
конфліктами між цими групами. Конфлікти, за спосте-
реженнями Є. Бартмінського [10, с. 99], особливо спри-
яють виникненню негативних національних стерео-
типів. При цьому варто зауважити, що національний 
характер – це не сума характерів окремих його пред-
ставників, а фіксація типових рис, які наявні у різній 
мірі й у різних комбінаціях у значного числа індивідів. 
Риси характеру можна зрозуміти лише у співвіднесен-
ні їх із загальною системою цінностей, способом жит-
тя народу [7, с. 136–137].

Дослідження стереотипу, як наголошує польська 
дослідниця Б. Секульскі [13, с. 155], варто завжди 
включати в контекст конкретних суспільних процесів 
й інтересів, оскільки як предметне означення стереоти-
пу, так і результати цього означення зазнають їх впливу 
і, з іншого боку, задовольняють усю наявну потребу у 
поясненні й мотивації. 

Новий вимір отримують стереотипи, коли вони по-
єднують інтернаціоналізовані образи з настановами, 
які спонукають до дій [11, с. 8]. Це означає, що ми ма-
ємо більш стереотипні образи у свідомості, ніж реалі-
зуємо у побуті: про людей, країни, історичні події, а 
також про хороше і погане, правильне і хибне. Якщо 
стереотип спрямований на образ «себе» або «чужого», 
його можна також визнати як оцінно-нейтральне уза-
гальнення. Наприклад, французи люблять пити вино і 
розуміються на моді, німці п’ють пиво, жінки витрива-
ліші до болю. Потрібен додатковий поштовх, щоб пов-
ністю вичерпати негативний потенціал стереотипу як 
упередження проти індивідів і груп.

Поняття етностереотипу тісно пов’язане з поняттям 
конотації, яку в даному контексті Л. Крисін визначає 
як стандартну, стійку асоціацію, що викликає у мовній 
свідомості носіїв мови вживання того чи іншого слова 
у певному значенні [6, с. 138].

Формування соціальних стереотипів ґрунтується як 
на індивідуальних когнітивних процесах і емоційних 
станах індивіда (закріплення певних якостей відбува-
ється в міру пізнання об’єкта і приписування йому рис 
чи властивостей, типової поведінки тощо), так і на дії 
соціальних факторів, впливі засобів масової інформа-
ції [12, с. 152]. 

Часто стереотипи вважаються небажаними через 
провідну роль, яку вони відіграють у соціальному при-
ниженні, що базується на расових, вікових та інших 
характеристиках, однак вони є важливими для соціаль-
ного життя. У ситуації, коли ми не знаємо жодних ін-
дивідів, стереотипи допомагають нам зробити припу-
щення, чого очікувати від інших і чого вони очікують 
від нас; ми покладаємося на наше розуміння тих, хто 
займає певний соціальний статус [14, с. 261].

Мовна свідомість функціонує у двох режимах – ак-
тивному, або смислоутворювальному, та пасивному, 
або знакоутворювальному. Асоціативно-вербальна ме-
режа є матеріальним аналогом і джерелом смислоутво-
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рення, де відношення «стимул–реакція» є його почат-
ковим етапом [3, с. 89].

За допомогою методики вільного асоціативного екс-
перименту можна вивчити особливості функціонування 
мовної свідомості людини і способи побудови мовного 
висловлювання, які зазвичай не усвідомлюються но-
сіями мови і не виявляються іншими способами до-
слідження [8, с. 4]. Асоціації надається статус універ-
сального чинника мовного розвитку: усю структурну 
організацію лексичної системи мови визначають асоці-
ативні відношення, що постійно урізноманітнюються у 
зв’язку зі змінами в змісті мислення та через збагачення 
мислення новими поняттями. Асоціації лежать і в основі 
будь-яких словотвірних процесів та впливають на сти-
лістичні явища [9, с. 135]. Вільний асоціативний експе-
римент дає можливість отримати інформацію стосовно 
психологічних еквівалентів «семантичних полів» і від-
крити семантичні зв’язки слів, які об’єктивно існують у 
психіці носія мови. За асоціативними реакціями можна 
судити про сполучуваність слів у мовленні, причому за-
кономірності розподілу слів у вільному асоціативному 
експерименті й вірогідність їх появи у мовному потоці 
надзвичайно близькі [8, с. 4]. Вільний асоціативний екс-
перимент дає надійну лінгвістичну і психологічну ін-
формацію, його результати порівняно легко піддаються 
математичній обробці [6, с. 94].

Реакції, отримані у процесі асоціативних експери-
ментів, можна розглядати як специфічний для певної 
культури і мови асоціативний профіль образів свідомо-
сті. Вони інтегрують розумові й чуттєві знання, якими 
володіє певний етнос [8, с. 5]. Проте питання націо-
нально-культурної специфіки лишається надзвичайно 
актуальним, оскільки відмінності у національній сві-
домості комунікантів є головною причиною непорозу-
мінь у міжкультурному спілкуванні [8, с. 3]. 

Специфічні національні асоціації, як зазначає 
М. Кочерган [4, с. 311], властиві не тільки лексиці з 
національно-культурним компонентом, а й нейтраль-
ним загальновживаним словам на позначення речей 
і понять, які є поширеними у всіх культурах. Знання 
семантичних асоціацій, а також символіки слів дозво-
ляє виявити реальне функціонування слова у певному 
соціумі. Зіставне вивчення асоціацій засвідчує, що 
близькість національних культур можна оцінити через 
подібність семантичних асоціацій. Асоціативні зв’язки 
є важливими й для відтворення мовної картини світу 
[4, с. 313–314]. 

Вільний асоціативний експеримент проводився із 
носіями української, німецької та польської мов ме-
тодом письмового анкетування. В експерименті взяли 
участь по 100 українських, польських та німецьких ін-
формантів віком від 18 до 30 років. Реакції, отримані 
під час нашого експерименту, свідчать про те, що носії 
української, польської та німецької мов ідентифікують 
слова-стимули, які позначають соціальний статус лю-
дини, за подібним набором ознак. Це дає змогу як у ме-
жах кожного асоціативного поля, так і всієї вибірки ви-
ділити напрями асоціювання, які є інтралінгвальними 
для трьох мов: риси зовнішності та характеру, розумові 
здібності, майновий стан, елементи одягу та аксесуари, 
улюблені або національні страви й напої, географічні 
назви та визначні місця. У результаті стандартної осві-
ти, розповсюдження телебачення та інших засобів ма-
сової інформації зросла стереотипність реакцій, тобто 
найчастотніші реакції стали ще більш частими [6, с. 94].  
Під час групування реакцій було зроблено акцент на 
інтралінгвальних лексико-семантичних явищах. 

Проаналізуємо такі номінативні одиниці, як укр. 
американець / пол. Amerykanin / нім. Amerikaner; 
укр. англієць / пол. Anglik / нім. Engländer; укр. іта-
лієць / пол. Włoch / нім. Italiener; укр. китаєць / пол. 
Chińczyk / нім. Chinese; укр. німець / пол. Niemiec / 
нім. Deutscher; укр. поляк / пол. Polak / нім. Pole; укр. 
турок / пол. Turek / нім. Türke; укр. українець / пол. 
Ukrainiec / нім. Ukrainer; укр. француз / пол. Francuz 
/ нім. Franzose. З-поміж здобутих реакцій розглянемо 
ті, які відображають риси зовнішності і характеру на 
запропоновані слова-стимули.

Українські інформанти вважають американця 
гарним, товстим, жирним, повним; який має білі 
зуби, посмішку, посмішку на всі зуби та велику попу, є 
вільним, розкутим, нахабним, цікавим, щасливим, до-
брозичливим. Носії польської мови охарактеризували 
американця (пол. Amerykanin) як дуже симпатичного 
bardzo sympatyczny, товстого, повного otyły, усміхнено-
го uśmiechnięty, щасливого szczęśliwy товстуна grubas, 
якому притаманна надокучливість natarczywość, са-
мовпевненість pewność siebie та відкритість, прямота 
otwartość. Німецькі інформанти бачать американця 
(нім. Amerikaner) жирним, гладким fett, ще жирнішим 
noch fetter, миловидним, милим nett, несимпатичним 
unsympathisch, а також голосним, шумним laut, наїв-
ним, простодушним naiv, манірним prüde, самовпев-
неним selbstsicher та надто високої думки про себе 
eingebildet.

Носії української мови описують англійця як га-
лантного, стриманого, витонченого, чудного, ви-
хованого, консервативного, манірного, пихатого, 
інтелігентного, суворого, нудного, якому властива 
вишуканість, стриманість, манірність, пункту-
альність. Польські інформанти вважають англійця 
(пол. Anglik) симпатичним sympatyczny, флегматич-
ним flegmatyczny, дурним głupi, манірним sztywny, ка-
посним wredny, рудим rudy, буфоном bufon і флегмати-
ком flegmatyk, якому притаманна серйозність powaga, 
стриманість powściągliwość, спокійність spokój та 
меланхолія melancholia. Німецькі інформанти вва-
жають англійця (нім. Engländer) товстим, повним 
dick, з рудим волоссям rote Haare, веселим, радісним 
fröhlich, п’яним betrunken, злопам’ятним; образливим 
nachtragend, егоцентричним selbstbezogen, класним 
toll, знатним, аристократичним vornehm, вірним тра-
диціям traditionsbewusst, з поганим гумором schlechter 
Humor, хуліганом Hooligan. 

Італійця українські інформанти вважають гарним, 
засмаглим, смаглявим, навіть чорним, також балакучим, 
запальним, емоційним, пристрасним та незрозумілим, 
для італійця характерними є пристрасть та жестику-
ляція. Польські інформанти охарактеризували італій-
ця (пол. Włoch) як смаглявого śniady, чорного czarny, 
гарячого, палкого rozpalony, усміхненого uśmiechnięty. 
Також вважають, що він є бабієм kobieciarz, babiarz, 
самцем samiec. Носії німецької мови відзначають, 
що італієць (нім. Italiener) є спокусником, звабником 
Verführer, коханцем Liebhaber, мачо Macho, також зрад-
ником Verräter. Італієць є засмаглим gesonnt, гамірли-
вим laut, різким scharf, неорганізованим unorganisiert. 
Носії трьох мов звернули увагу на темперамент (укр.) 
італійця – пол. temperament / нім. Temperament. 

Українські інформанти відзначили, що китаєць є 
жовтим, жовтошкірим, маленьким, малим, дивним, 
смішним, хитрим, маленьким на зріст, вузькооким, з 
вузькими очима, розкосими очима, йому властива ви-
нахідливість. Носії польської мови описують китай-
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ця (пол. Chińczyk) як малого mały, невисокого niski, 
niewysoki, худого szczypły, смішного śmieszny, розко-
сого skośnooki, з вузькими очима skośne oczy, wąskie 
oczy, трудоголіка pracoholik. Німецькі інформанти вва-
жають китайця (нім. Chinese) жовтим gelb, маленьким 
klein, сліпим blind, привітним freundlich, чужим fremd, 
unverständlich незрозумілим, з вузькими очима Schlitz-
Augen, schmale Augen та темним волоссям dunkle Haare.

Носії української мови описують німця як грубо-
го, жорсткого, злого, недоброго, нелюб’язного, педан-
тичного, пунктуального, скупого, стриманого, суво-
рого, йому притаманна надійність, пунктуальність, 
порядок, економія, строгість, точність, чіткість, він 
є пиволюбом, педантом і прагматиком. Польські ін-
форманти описують німця (пол. Niemiec) рудим rudy, 
рішучим stanowczy, який любить порядок porządek 
і дисципліну dyscyplina, йому властиві серйозність 
powaga, незадоволення niezadowolenie, байдужість (пе-
рен.) chłód і брак смаку brak gusty. Носії німецької мови 
вважають німця (нім. Deutscher) жирним, гладким fett, 
великим groß; серйозним, строгим ernst, пунктуаль-
ним pünktlich, манірним, церемонним steif, який тур-
бується, непокоїться bemüht, чесним, порядним bieder; 
лінивим faul, обмеженим, дріб’язковим kleinkariert, 
холодним, стриманим kühl, впертим starr, неприємним 
unangenehm, недружнім, непривітним unfreundlich, 
замкнутим verschlossen, різностороннім vielseitig, плак-
сивим weinerlich; вони мають біляве волосся blondes 
Haar. Їм властиві заздрість Neid, обмежене мислення 
eingeschränktes Denken, старанність Fleiß, гордість 
Stolz, національна самосвідомість Nationalbewusstsein, 
пунктуальність, точність Pünktlichkeit, чистота, охай-
ність Sauberkeit, вимушеність, манірність Steifheit.

Українські інформанти вважають поляка товстим, 
гордим, добродушним, доброзичливим, наглим, хитрим; 
він є бешкетником. Польські інформанти відзначають, 
що поляк (пол. Polak) є pracowity працьовитим, малим 
mały, добрим dobry, зарозумілим zarozumiały, нерво-
вим nerwowy, гамірливим głośny, для нього важливими 
є патріотизм patriotyzm, гостинність gościnność, гор-
дість duma, скарги narzekanie, комплекси kompleksy. 
Також він є лінюхом, неробою obibok, п’яницею pijak. 
Носії німецької мови на стимул поляк (нім. Pole) наве-
ли лише одну реакцію, яку можна було б віднести до 
рис зовнішності: сірий grau, можливо, через переважа-
ючий колір одягу.

Носії української мови описують турка як гарного, 
смаглявого, навіть темного, чорного, чорнявого; впа-
дають в очі його вуса і засмага, він є красенем і мачо. 
У декого турок викликає відразу. Польські інформан-
ти характеризують турка (пол. Turek) темношкірим 
ciemnoskury, нав’язливим, нахабним natrętny, чужим 
obcy. Він має темний колір шкіри ciemna karnacja, 
смагляву шкіру śniada cera, чорні очі czarne oczy. Його 
вважають брехуном kłamca, йому властиві неохайність 

niechlujność, безумство szaleństwo, глупість głupota. 
Для німецьких інформантів турок (нім. Türke) є ба-
лакучим redselig, темним dunkel, з темним волоссям 
dunkle Haare, чорним волоссям schwarze Haare, бо-
родою, вусами Bart. Він викликає антипатію, відразу 
(Abneigung), існують труднощі з умінням пристосову-
ватися (Anpassungsschwierigkeiten) та суперечка, кон-
флікт (Streit).

Українські інформанти вважають українця краси-
вим, веселим, щирим, вільним. Носії польської мови від-
значають, що українець (пол. Ukrainiec) є сердечним 
serdeczny, має великі очі duże oczy та посмішку uśmiech. 
Йому властива наполегливість zaciętość, допитливість 
ciekawość, хитрість chytrość. Українець викликає в по-
ляка симпатію sympatia. Німецькі інформанти на сти-
мул українець (нім. Ukrainer) не навели реакцій, які б 
відображали риси зовнішності чи характеру.

Носії української мови характеризують француза 
як вишуканого, стильного, елегантного; інтелігент-
ного, романтичного; дон жуана перен. «розпусник». 
Польські інформанти теж відзначають, що француз 
(пол. Francuz) є романтичним romantyczny, але й крім 
того невірним коханцем niewierny kochanek, зарозу-
мілим zadufany і таким, який мудрує przemądrzały. 
Носії польської мови описують француза (нім. 
Franzose) як життєрадісного lebensfroh, стильного 
stilvoll, гідного любові liebenswert, гордого stolz, гор-
довитого, пихатого arrogant, незгідливого, упертого 
rechthaberisch, недружнього unfreundlich, несимпатич-
ного unsympathisch, з чорним волоссям schwarze Haare 
й усміхом Grins.

Отже, зафіксовані реакції відображають риси зов-
нішності, характеру, які є притаманними, пов’язують-
ся з цією номінацією-національністю. Так, американ-
ця вважають товстим і усміхненим; англійця – рудим 
і стриманим, нудним; італійця – гарним засмаглим 
балакучим бабієм; китайця – маленьким розкосим 
трудоголіком; німця – серйозним і стриманим; поля-
ка – доброзичливим; турка – смаглявим, балакучим і 
нав’язливим; українця – щирим, сердечним; француза 
– елегантним і романтичним. Це свідчить про те, що 
носії кожної досліджуваної мови сприймають номіна-
цію в першу чергу як стереотип, схематизований образ. 
Реакції, отримані під час нашого експерименту, пока-
зують, що носії української, польської та німецької 
мов ідентифікують слова-стимули, які позначають на-
ціональність, за подібним набором ознак, які є значно 
ширшими за діапазоном значень, ніж відомості з тлу-
мачних словників.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
виявленні національних стереотипів, що функціону-
ють у художніх творах, засобах масової інформації з 
подальшим їхнім зіставленням із національними сте-
реотипами, здобутими під час вільного асоціативного 
експерименту.
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РЕФЕРЕНЦІЙНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КАТЕГОРІЇ 
ОЗНАЧЕНОСТІ/НЕОЗНАЧЕНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті проаналізовано категорію означеності/неозначеності в українській мові крізь призму теорії референції. На 
матеріалі текстів суспільно-політичного дискурсу виявлено закономірності, які діють під час реалізації референтних 
значень іменних груп засобами означеності/неозначеності.
Ключові слова: референція, категорія означеності/неозначеності, індивідуалізація, ідентифікація.

Лабетова В. М. Референциальная интерпретация категории определенности/неопределенности в украинском  
языке. – Статья.
В статье проанализирована категория определенности/неопределенности в украинском языке сквозь призму теории ре-
ференции. На материале текстов общественно-политического дискурса выявлены закономерности, которые действу-
ют при реализации референтных значений именных групп средствами определенности/неопределенности.
Ключевые слова: референция, категория определенности/неопределенности, индивидуализация, идентификация.

Labetova V. M. Referential interpretation of the category of definiteness/indefiniteness in the Ukrainian language. – Article.
The article deals with the category of definiteness/indefiniteness in the Ukrainian language through the prism of the theory of ref-
erence. On the material of the texts of socio-political discourse are revealed that regularities, that act during the realization of the 
reference values of nominal groups by means of definiteness/indefiniteness.
Key words: reference, category of definiteness/indefiniteness, individualization, identification.

Категорія означеності/неозначеності неодноразово 
була об’єктом мовознавчих студій як вітчизняних, так і 
зарубіжних науковців. На сьогодні більшість дослідни-
ків цього явища зазначають, що категорія означеності/
неозначеності (далі – О/Н) має складну та багатоас-
пектну структуру, тому не може розглядатись ізольо-
вано від тих факторів, які впливають на її природу  
(І.Й. Ревзін, С.О. Крилов, М.В. Всеволодова). Її суть не 
зводиться до регламентування відомого чи невідомого 
(до чого схиляється граматика артиклевих мов), це є 
лише однією з функцій категорії О/Н, яка формується 
внаслідок нашарування когнітивної, психологічної, 
психічної і врешті мовної сфер. Закономірно, що ця 
особливість спричинила виникнення різних підходів 
до вивчення О/Н, зокрема семантичного, функціональ-
ного, дискурсивного, когнітивного, референційного 
тощо. Особливий інтерес становить вивчення цієї кате-
горії крізь призму теорії референції. Такий підхід вида-
ється аргументованим (зокрема роботи О.В. Падучевої,  
Н.Д. Імеретинської, Л.Б. Служинської), але ще недо-
статньо дослідженим. Тому метою статті є встановлен-
ня особливостей референційної інтерпретації категорії 
О/Н в українській мові. Поставлена мета передбачає 
виконання таких завдань: проаналізувати концептуаль-
ні засади теорії референції; схарактеризувати особли-
вості категорії О/Н у проекції на теорію референції; 
виявити особливості накладання категорійних ознак 
О/Н та референції на матеріалі текстів суспільно-полі-
тичного дискурсу.

Питанням визначення, окреслення меж, сутності, іє-
рархічності будови виражальних засобів категорії О/Н 
присвячено чимало досліджень як вітчизняних, так і за-
рубіжних лінгвістів, серед яких відзначимо А. Норена, 
В. Гладрова, Т. Фернальда, І.Й. Ревзіна, Т.М. Ніколає-
ву, О.В. Падучеву, Н.Д. Арутюнову, І.В. Вороновську,  
Т.В. Цив’ян. Побіжні згадки про О/Н знаходимо у пра-
цях В.В. Виноградова, переважно в розділах, присвяче-
них дослідженню іменникових категорій. Загострення 
наукового інтересу до цієї проблеми відбувається із 
60-их рр. ХХ ст. з розвитком теорії та практики функ-
ціональної лінгвістики, де О/Н набуває переосмислен-
ня та трактується як функціонально-семантична кате-
горія, що має структуру функціонально-семантичного 

поля. Вважаємо, що саме в межах такого підходу ця 
категорія набуває найбільш гармонійних та відповід-
них нашій мовній системі інтерпретацій. Останніми 
десятиліттями проблемою еквівалентності, статусу та 
меж категорії О/Н займалися В.Г. Гак, Я.О. Уляшева, 
І.В. Дудко, Л.В. Сізова та ін. Референційний потенці-
ал категорії О/Н частково проаналізований у студіях  
Н.Д. Арутюнової, О.В. Падучевої, Н.Д. Імеретинської, 
Л.Б. Служинської, І.Д. Дудко, Я.Ю. Сазонової.

У межах цієї розвідки ми не ставили завдання 
провести глибокий ретроспективний аналіз теорії ре-
ференції, проте вважаємо необхідним окреслити її 
основні положення і тенденції, що сприятиме більш 
адекватному розумінню зв’язків між референцією та 
категорією О/Н. Основи сучасної лінгвістичної теорії 
референції закладені у філософії в середині ХХ ст., зо-
крема у трактатах та дискусійних статтях Б. Рассела, 
Г. Фреге, Л. Віттгейнштейна та Дж. Мілля, у яких по-
рушувалися питання співвідношення сенсу (сутності) 
та референції, здатності референції бути показником 
істинності висловлення. Вужче ця теорія розглядаєть-
ся у працях Дж. Серля, П. Стросона, О. Дюкро та ін., 
де проаналізовано залежність між індивідуалізацією, 
називанням і вживанням мовних одиниць та референ-
цією. Концептуальним та певною мірою переломним 
є висновок П. Стросона, який визначає референцію 
як співвіднесеність назви з індивідуальними (щораз 
новими чи відмінними) об’єктами та ситуаціями, що 
викреслює референцію із системи мови та переносить 
її у сферу висловлення: «Значення – це властивість ре-
чення як типу, а референція та істинність – це власти-
вість конкретного вживання речень і його компонентів 
у висловленні» [10, с. 121].

Друга третина століття відзначається впевненим 
переходом референції до сфери лінгвістичної компе-
тенції, що набуло подальшого розвитку в мовознав-
чих студіях. Її логіко-семантичну базу досліджували  
Н.Д. Арутюнова [1], О.С. Кубрякова [3], О.В. Падучева 
[4], Ю.С. Степанов [9]. Тенденції останніх десятиліть 
демонструють зростання наукового інтересу до питан-
ня референції та зрушення акцентів у бік лінгвістики 
тексту та дискурсології. Таке переосмислення «доз-
воляє мовознавцям сфокусуватися не на референції 
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в межах окремого речення, а на референції в межах 
фрагмента тексту або цілого тексту (усного чи пись-
мового), що змушує взяти до уваги характеристики 
адресанта й адресата, інтенцію й ситуативне оточен-
ня, породження або сприйняття тексту, модальність і 
модус висловлювання» [7, с. 208]. Однак досі немає 
єдиної уніфікованої дефініції референції, а значна база 
інтерпретацій цього явища лише підтверджує тезу 
про її складний та неоднозначний характер. Зокрема,  
О.В. Падучева кваліфікує референцію як «співвіднесе-
ність висловлення і його частин із дійсністю: з об’єк-
тами, подіями, ситуаціями, станом речей у реальному 
світі (і навіть не обов’язково в реальному, оскільки 
висловлення може стосуватись світу казки, міфу, філь-
му)» [5, с. 291]. Н.Д. Арутюнова пропонує розглядати 
референцію як «відношення актуалізованого, залуче-
ного до мовлення імені чи іменного виразу (іменної 
групи) до об’єктів дійсності» [2, с. 6], О.О. Селіванова 
– як «відношення мовленнєвих одиниць до позначених 
ними об’єктів дійсності» [8, с. 77]. Хоча всі запропоно-
вані визначення мають певні відмінності, вони відтво-
рюють єдиний суттєвий стрижень – референція має си-
туативний характер і функціонує передусім у площині 
висловлення.

Дещо відмінним є бачення сутності референції в 
роботах зарубіжних лінгвістів, які апелюють до арти-
клевих мов. Там сформувалося два основні підходи: 
згідно з вузьким підходом референція трактується як 
відсилання до раніше згаданого в комунікації об’єк-
та, здійснене шляхом анафоричного, катафоричного, 
символічного тощо вживання; широкий підхід апелює 
насамперед до семантики, тому трактується як специ-
фічний тип відношень між позначенням та позначе-
ним, що призводить до встановлення між ними сто-
сунку відповідності [12]. В одній з аналізованих робіт 
представлена чітка парадигма взаємодії категорії О/Н 
з референцією: «<…> Неозначеність використовується 
для вираження чогось не згаданого раніше, означеність 
– для референції уже згаданого раніше» [11, с. 31]. 
Далі уточнюється, що означеність та неозначеність є 
регулярною, навіть прескриптивною ознакою іменних 
груп, яка реалізована у випадках відсутності її фор-
мальних граматичних виразників, тоді як референція 
відбувається лише у процесі дискурсних, контексту-
альних чи навіть позамовних операцій, які необхідні 
для адекватного розуміння комунікативної ситуації. 
Очевидно, що така інтерпретація зумовлена функціо-
нуванням в англійській мові більш граматикалізованої 
та формальної категорії О/Н, тоді як референція вважа-
ється компетенцією прагматики чи лінгвістики тексту.

Така інтерпретація не може бути застосована в ці-
лісному вигляді до української мови, оскільки О/Н, як 
і референція, мають слабке граматичне оформлення. 
Проте вважаємо, що окремі положення є релевантни-
ми для українського мовного простору, зокрема вка-
зівка на те, що сферою найбільш вираженої взаємодії 
функціонування категорії О/Н та референції є процес 
ідентифікації та індивідуалізації. Підтвердження та-
кого висновку знаходимо в роботах О.В. Падучевої, 
яка стверджує, що втілення референції безпосеред-
ньо пов’язане із прагматикою комунікативного акту: 
«Сама семантика референційних елементів мови 
прагматична – вона звернена до мовців, до їхнього 
загального фонду знань, до контексту» і її суть по-
лягає в досягненні індивідуалізації та ідентифікації 
[4, с. 8–9]. Прямим інструментарієм реалізації цього 
процесу автор вважає функціонування семантичної 

категорії означеності/неозначеності в мовленні, уста-
новивши таким чином відношення підпорядкованості 
О/Н щодо референції. Автор висловлює думку, що 
означеність та неозначеність може бути повноцінно 
реалізована лише в межах конкретно-референтних 
іменних груп, оскільки інші іменні групи (неконкрет-
но-референтні або нереферентні) мають усічений по-
тенціал для ідентифікації та індивідуалізації [6].

Спираючись на запропоновану О.В. Падучевою си-
стему референційних статусів іменних груп, спробуємо 
виявити особливості та закономірності, які виникають 
під час взаємодії референції та О/Н. Насамперед проа-
налізуємо випадки конкретно-референтного вживання:

(1) Прем’єр-міністр Чехії оголосив про відставку 
уряду («Українська правда», 2 травня 2017 р.).

(2) В. Рибак пообіцяв виконувати рішення, прийня-
ті напередодні парламентською більшістю («Дзерка-
ло тижня Україна», 4 квітня 2013 р.).

(3) Цей текст готувався вже давно («Українська 
правда», 13 квітня 2017 р.).

Усі випадки вживання виділених іменних груп 
сприймаються як означені, оскільки найближче мовне 
оточення звужує значення денотатів до єдиного можли-
вого у конкретній комунікативній ситуації. У (1) семан-
тика означеності виявляється найбільш чітко, оскільки 
реалізована умова існування лише одного об’єкта, який 
би відповідав референту (чинний Прем’єр-міністр Че-
хії – Богуслав Соботка). У (2) означеність зумовлена 
дескрипцією, вираженою дієприкметниковим зворо-
том. Семантика означеності у (3) реалізована за допо-
могою вказівного займенника, який обмежує коло по-
тенційних денотатів до одного актуального референта.

Неозначена референція має більш складну та варіа-
тивну систему вираження відповідних значень:

(4) Запрошення на вибори отримала незначна кіль-
кість виборців, а деякі отримали їх уже після виборів 
(«Правда України», № 6 (74), 2004 р.).

(5) Хтось вбачає у відкритості ринків загро-
зу, інші розцінюють це як появу нових можливостей 
(«Deutsche Welle», 23 жовтня 2006 р.).

(6) Можливо, якесь рішення принесе повний провал 
державних ЗМІ або зміну закону про їх функціонування, 
над якою зараз працюють творчі середовища («Наше 
слово», 9 квітня 2010 р.).

Семантико-граматична неозначеність у цьому разі 
слугує для вираження неозначеної референції. У ба-
гатьох випадках вживання неозначеної референції зу-
мовлене насамперед неважливістю розрізнення рефе-
рентів, а не неможливістю вичленування конкретного 
референта. Найбільш послідовно та частотно таке зна-
чення реалізовується за допомогою неозначених, вка-
зівних та питальних займенників.

Окрему ланку референтних статусів становлять 
слабоозначені іменні групи, структура яких не перед-
бачає (у межах конкретної комунікативної ситуації) 
індивідуалізації та ідентифікації, проте сформована 
цілком конкретним референтом:

(7) Трампу необхідно запропонувати кілька опцій 
врегулювання ситуації навколо України, з яких він ви-
бере одну, на його погляд, найоптимальнішу («Україн-
ська правда», 26 квітня 2017 р.).

У (7) іменна група співвідноситься з реальними 
конкретними об’єктами (опціями, тобто рішеннями, 
які вже існують і можуть бути запропоновані пре-
зидентом США), проте реципієнт не може знати на-
певне, про які саме опції йдеться. До слабоозначених 
іменних груп запропоновано відносити й такі, які ма-
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ють екзистенційний характер, спираються на об’єкти з 
певними (найчастіше сталими) ознаками, не апелюють 
до конкретних референтів:

(8) Час рухається невпинно, і комп’ютеризація ос-
вітньої галузі докорінно змінює ритм життя та ді-
яльності, висуває нові вимоги до професійного рівня 
(«Рух вперед», 12 травня 2014 р.).

Такий узагальнений і широкий характер іменної 
групи сприяє розмиттю меж між слабоозначеним ре-
ферентним та неконкретно референтним вживанням, а 
в окремих контекстах, як проілюстровано прикладом 
(8), може виникати значення нереферентності.

У межах неконкретно-референтних іменних груп 
виділяються універсальні, атрибутивні та родові групи. 
Їх семантика часто базується на існуванні абстрактної 
множинності можливих референтів, проте кожен із ви-
дів має свою специфіку. Функціонування категорії О/Н 
у площині неконкретно-референтних іменних груп не 
таке прозоре, як у сфері конкретно-референтних, проте 
виражальні засоби О/Н широко залучені до оформлен-
ня відповідних референтних значень. У таких випад-
ках перетин площин О/Н та референції відбувається не 
стільки на рівні семантики, скільки на рівні виражаль-
ного інструментарію:

(9) Людство однією ногою стало на поріг ери авто-
номних машин («Українська правда», 25 квітня 2017 р.).

(10) Двоє невідомих у масках вчинили напад на ту-
рецьке посольство у Швеції («Європейська правда»,  
15 лютого 2017 р.).

(11) Хто і навіщо майже знищив в Україні лосів. 
<…> У лося стріляють залюбки. Він неповороткий, 
його легко відстежити і відстрелити («Новини Закар-
паття», 28 січня 2017 р.).

Наведені приклади демонструють функціонування 
неконкретно-референтних груп, проте з дещо різним 
ступенем градації означеності: у (9) лексема «люд-
ство» є означеною, проте її універсальний характер не 
вимагає конкретизації та індивідуалізації. У випадку 
(10) іменна група підкріплена атрибутивними характе-
ристиками, що звужує потенційне коло референтів до 
двох, проте семантичне наповнення слова «невідомих» 
сигналізує про неозначений статус цієї іменної гру-
пи. Родові іменні групи співвідносяться або із класом 
об’єктів, або з еталонним, типовим представником кла-
су [6]. При цьому множинність родової іменної групи 
може бути представлена на прикладі одного окремого 
представника класу, як бачимо у (11): спершу родове 
позначення вжито у формі множини, надалі це значен-
ня автоматично закріплюється за формою однини, що 
набуває узагальненого характеру. За параметром О/Н 
таке вживання можна назвати найбільш означеним з 
усіх запропонованих прикладів, проте статус іменної 
групи залишається неконкретно-референтним.

Ще складнішими є відношення О/Н та референції 

в разі нереферентного вживання, оскільки саме ситу-
ативно зумовлена семантика є найбільш значущим сиг-
налізатором відповідних значень О/Н та референційно-
го статусу:

(12) Хто-небудь зіштовхувався з відповідальністю у 
сфері містобудування? («Українська правда», 13 квітня 
2017 р.).

(13) Будь-хто, у кого є певні навики пілотування дро-
ном та роботи з вибухівкою, може здійснити теракт 
навіть у центрі Києва («Західна інформаційна корпора-
ція», 24 березня 2017 р.).

(14) Будь-хто може долучитися до створення Плану 
реалізації Стратегії регіонального розвитку області на 
найближчі три роки («СТС», 13 серпня 2016 р.).

З позицій референції суб’єкт хто-небудь із прикладу 
(12) залишається референтно «пустим», або ж нерефе-
рентним. Те саме відбувається і в наступних прикладах, 
де займенник будь-хто є виразником гіпотетичної, а 
отже, нереферентної (у межах цього висловлення) особи. 
Визначальною особливістю таких іменних груп є склад-
ність, а іноді й об’єктивна неможливість референції до 
певного реального суб’єкта, що спричинено ірреальним 
характером висловлень: значеннями бажальності, гіпоте-
тичності, імператива, умови, риторичності тощо.

З огляду на реалізацію категорійних значень О/Н, 
випадки (13) і (14) є неозначеними, проте мають суттє-
ву різницю у ступені неозначеності: у прикладі (13) за-
значені дескрипції, які достатньо звужують потенційне 
коло суб’єктів дії, що є етапом переходу неозначеності 
в означеність; у (14) акцент зміщений на дію, а не на її 
виконавця, тому будь-хто має широкий, узагальнений 
характер, що є типовою ознакою власне неозначеності. 
Це дає підстави для висновку, що модальність вислов-
лення відіграє принципово важливу роль у формуванні 
відповідних референційних значень, проте залишається 
несуттєвою з огляду на функціонування категорії О/Н, 
оскільки як референтний, так і нереферентний статуси 
можуть бути реалізовані однаковими засобами О/Н.

Отже, площина ідентифікації та індивідуалізації є 
тією платформою, де референція та категорія О/Н вза-
ємодіють найбільш виражено та систематично. Є під-
стави розглядати категорію О/Н як інструментарій для 
вираження відповідних референтних статусів, проте 
це певною мірою звужує її функціональний діапазон. 
Закономірною є здатність неозначеності реалізовувати 
марковане значення неозначеної референції та оформ-
лювати нереферентні статуси; натомість означеність 
найчастіше залучена для оформлення конкретно-рефе-
рентних значень. Обидві категорії мають суб’єктивний 
характер, спричинений умовами конкретного комуніка-
тивного акту. Перспективним видається більш детальне 
дослідження потенціалу категорії О/Н в оформленні 
різних референційних статусів та систематизація вира-
жальних засобів, які беруть у цьому участь.
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Ландер М. А., Спанатій Л. С.

МОВНІ АНОРМАТИВИ В СУЧАСНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

У статті досліджено багатоаспектну проблему лексичних анормативів у сучасному дискурсі українськомовних засобів 
масової інформації Миколаївщини, проаналізовано чинники виникнення зазначених анормативів, визначено різновиди лек-
сичних анормативів, шляхи їх усунення.
Ключові слова: едитологія, лексичні анормативи, пресолінгвістика.

Ландер М. А., Спанатий Л. С. Языковые анормативы в современном публицистическом дискурсе. – Статья.
В статье исследована многоаспектная проблема лексических анормативов в современном дискурсе украиноязычных 
средств массовой информации Николаевщины, проанализированы факторы возникновения указанных анормативов, опре-
делены разновидности лексических анормативов, способы их устранения.
Ключевые слова: эдитология, лексические анормативы, прессолингвистика.

Lander M. A., Spanatiy L. S. Words with lexical and grammatical violation in modern discourse of mass media. – Article.
The research investigates the problem of words with lexical and grammatical violation in modern discourse of Ukrainian mass 
media in Mykolayiv region, the varieties and ways of existence the words with lexical and grammatical violation are analyzed, 
factors of these units are defined.
Key words: methodological basis of publication in mass media, words with lexical and grammatical violation, linguistics of mass 
media.

Державотворчі процеси в нашій країні диктують 
потребу формування такої лінгвокомпетенції працівни-
ків мас-медіа, яка змогла б забезпечити повноцінне іс-
нування засобів масової інформації (далі – ЗМІ) в укра-
їнському мовно-інформаційному просторі. Сучасний 
український публіцистичний дискурс (далі – СУПД) –  
це не тільки фрагмент суспільної інформаційної сис-
теми, а й засіб регулювання соціальної активності чле-
нів суспільства. До того ж саме у сфері ЗМІ, де більш 
оперативно й об’єктивно відтворюються всі лінгвопро-
цеси, виразно простежуються тенденції розвитку літе-
ратурної мови, визначається динаміка розвитку лінгві-
стичних норм і характер мовних уподобань. Отже, 
мас-медіа є регулятором норм літературної мови.

Мовні анормативи ускладнюють процес сприйман-
ня інформації, значно зменшують конкурентноспро-
можність українськомовних ЗМІ. Сучасна едитологія 
стверджує, що підвищенню комунікативної ефектив-
ності медіа-дискурсу сприятиме протипомилковий апа-
рат редактора, який містить дані про помилконебезпеч-
ні місця, ступінь їх лінгвістичного ризику та типові для 
сучасних ЗМІ анормативи. Найвищий ступінь лексич-
ного ризику, за статистикою, визначають семантично 
модифіковані лексеми, високий – інтерфереми, най-
менший – міжмовні омоніми [8].

Актуальність теми зумовлена, по-перше, багато-
плановістю феномена «помилка», полівекторністю 
його аналізу різними галузями знань; по-друге, тим, 
що попри її практичну значущість, проблема впливу 
негативної культури мовлення ЗМІ на формування не 
лише комунікативної, а й інтелектуальної, культурної, 
аксіологічної компетенції соціуму лишається невирі-
шеною. Впливовим може бути змістовний актуальний 
медіа-дискурс із досконалою формою, здатний ре-
презентувати функціональні домінанти. Актуальність 
багатоаспектної проблеми сучасної лексичної норми, 
зумовленої семантичними, стилістичними, комбі-
наторними модифікаціями лексем, визначається також 
культурно-престижними чинниками: високий рівень 
грамотності й мовної культури – важлива професіогра-
ма фахівця.

Метою розвідки є аналіз типових лексичних анор-
мативів в усних дискурсах ((теле, радіо)- бесідах, ін-
терв’ю, конференціях, новинах) поточного року те-

ле(радіо)каналів Миколаївщини: «КВАНТ», «Март», 
«Миколаїв» (філія ПАТ НСТУ «Миколаївська регі-
ональна дирекція»), «ОЛТА», «Сатурн», «ТАК ТV», 
«Твій Всесвіт», «35» [16]; аналіз причин і механіз-
мів їх виникнення, рекомендації щодо запобігання й 
усунення таких порушень на етапі творення власних 
висловлювань, редакційно-видавничої підготовки 
публіцистичних дискурсів; створення банку анорма-
тивів для оптимізації дискурсів ЗМІ щодо дотримання 
лексичних норм, оскільки навіть сучасний розвиток 
комп’ютерних технологій не дозволяє повністю меха-
нізувати процес редагування повідомлень, виявлення 
й усунення анормативів у них. Увагу сконцентровано 
на усних публіцистичних дискурсах, які потребують 
менше зусиль від адресата такої форми комунікації 
(вголос висловлена інформація унеможливлює сприй-
няття значення кожного слова в контексті) за збере-
ження комунікативної константи – цілеспрямованого 
лінгвопсихоментального впливу на співрозмовника  
[3, с. 138].

Проблему критеріїв нормативності досліджува-
ли Н.Д. Бабич [1], В.І. Бадер [2], М.Й. Волощак [19],  
К.С. Горбачевич, В.-Я. Дорошевський, Л.К. Граудіна, 
Є.С. Істріна, В.Г. Костомаров, Т.А. Коць [8], М.М. Пи-
линський [10], О.І. Радченко та ін. З-поміж критеріїв 
нормативності, які необхідно застосовувати комплексно, 
– територіального (культурно-історичного), критерію 
авторитетних письменників, критерію визнаних зразків, 
критерію мовної традиції, відповідності законам мови, 
системи, структури – найголовнішими визнано критерії 
відповідності мовній системі, критерій зразка і статис-
тичний критерій [10, с. 103, 172–173].

Мовні анормативи, їх типологію вивчали Т.Г. Бон-
даренко [4; 5; 6], А.О. Капелюшний [7; 21; 22], О.О. 
Леонтьєв, В.В. Різун [12], З.В. Партико [9], О.В. Рісс,  
С.Н. Цейтлін. Базовим критерієм під час редагування 
дискурсів ЗМІ необхідно вважати критерій ймовірно-
сті появи анормативу в тексті, допоміжними – критерії 
(не)відповідності лінгвоодиниці нормам української 
літературної мови; функціональної та оказіональної 
доцільності мовного утворення у СУПД; урахування 
жанрових особливостей; хронологічний, національний 
та естетичний критерії, наголошуючи на потребі комп-
лексного застосування описаних критеріїв [6].
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Дослідженням причин лексичних помилок займа-
лися Д.І. Арбатський, В.Я. Мельничайко, А.В. Лагуті-
на. Серед типових причин було виділено обмеженість 
синонімічних ресурсів мовця, недостатність його мов-
ного досвіду; нормативна змінність мови, синтагма-
тичні особливості лексеми, особливості взаємозв’язків 
споріднених за структурою мов; співвідношення сти-
лів мови тощо. На порушення норм української літе-
ратурної мови та способи усунення помилок указували  
Н.І. Швидка, О.Д. Пономарів [11], О.А. Сербенська, 
О.С. Кривошеєва. Психологічний та психолінгвістич-
ний підходи до вирішення проблеми помилок висвітле-
но Ю.В. Красиковим, Г.Н. Мчедлішвілі, Ф.С. Бацевичем 
[3]. Когнітивний та комунікативний аспекти вивчення 
анормативів досліджували О.В. Кукушкіна, І.М. Прожо-
гіна Л.Л. Славова.

Функціонування та арсенал використовуваних у ко-
мунікативних актах мовних засобів ЗМІ залежать від 
соціально-комунікативної установки, тематики пові-
домлення (найважливіші соціальні детермінанти), об-
сягу представленої інформації, авторства, типу видання, 
прийомів, зумовлених особливостями подачі матеріалу 
виданнями конкретної держави.

Адекватність комунікації на лексичному рівні воче-
видь забезпечується змістовою точністю дібраних лек-
сем і відсутністю лексичних помилок, що гальмують 
або спотворюють рецептивний процес. Здійснене до-
слідження засвідчило, що саме лексичні анормативи є 
найпоширенішими у мові миколаївських мас-медіа – їх 
кількість становить близько 35% від загальної кількості 
мовленнєвих помилок у СУПД. Найбільш строкатий 
порівняно з іншими типами анормативів типологічний 
спектр лексичних помилок репрезентовано у матеріа-
лах миколаївських ЗМІ такими різновидами: десеман-
тизація лексем, інтерфереми, плеоназми, нерозрізнення 
відтінків значень синонімів і значень паронімів, росія-
нізми, сплутування семантики міжмовних омонімів, не-
знання валентністних (синтагматичних) особливостей 
лексем [6].

Поява лексичних помилок у журналістських матері-
алах зумовлюється лінгвальними (інтенсивна динаміза-
ція сучасної української мови завдяки зміні її соціаль-
ного та функціонального статусів; істотне оновлення 
її номінативних засобів як репрезентантів нової соці-
альної аксіологічної парадигми; очищення від неорга-
нічних для української мови рис і водночас посилення 
номінативно й комунікативно недоцільної варіантності) 
і позалінгвальними чинниками (позитивними: демокра-
тизацією, інтелектуалізацією сучасного українського 
соціуму; посиленням орієнтування на внутрішні резер-
ви української мови та на мовну практику доби украї-
нізації; більшою аргументованістю мовних настанов 
фахівців щодо вибору варіантів; негативними: інерцією 
процесів доби радянської деукраїнізації; повільним і не-
послідовним упровадженням у реальну мовну практику 
сучасних системно-нормотворчих тенденцій; потребою 
ламати достатньо усталені для переважної частини мов-
ного колективу стереотипи; відсутністю системи сучас-
них лексикографічних джерел, зокрема їх електронних 
версій, які би відтворювали найновіші процеси лексич-
ної неологізації української мови; наявністю в сучасних 
лексикографічних джерелах автоматично скалькованих 
лексичних анормативів; розпорошеністю, неузгоджені-
стю дій теоретиків і практиків і, як наслідок, більшою 
невпорядкованістю мовної практики) [15, с. 102].

Істотні перетворення у лексичному складі мови, 
який, за спостереженнями фахівців, лише протягом 

одного десятиріччя змінюється в середньому на 25%, 
спричинені надзвичайно динамічними соціальними 
процесами [13, с. 15].

Одним з активних лексико-семантичних процесів 
у СУПД є семантична модифікація лексем – процес, у 
результаті якого слово втрачає свою концептуальність, 
системність, семантику і набуває властивостей, які нор-
мативно йому не притаманні. Семантично модифіковані 
лексеми використовуються в нехарактерному для них 
контексті, їхня семантика суперечить загальному зна-
ченню контекстної інформації: Головна задача – забез-
печити максимальну прозорість закупівель («Сатурн»). 
Семантично модифікована лексема задача з ненорма-
тивним значенням «наперед визначений, запланований 
для виконання обсяг роботи, доручення, мета» виникла 
під впливом російської мови, де семантичне поле спів-
звучної лексеми ширше, ніж у відповідника української 
мови зі значенням «питання математичного характеру, 
що розв’язується обчисленням за визначеною умовою» 
[18, с. 294]. Семантиці наведеного контексту відповідає 
нормативна лексема завдання. Описана лексична по-
милка зумовлюється дією не лише лінгвального (інтер-
ференція), а й позамовними (недосконалість сучасних 
лексикографічних праць, де слова задача і завдання по-
дано як абсолютні синоніми) чинниками.

У дискурсах миколаївських ЗМІ лексема об’єм зі 
значенням «розмір, величина чого-небудь; зміст з по-
гляду його величини, кількісного вираження, значення, 
важливості» [18, с. 353] замість обсяг (Об’єм виконаної 
роботи <…>) («Март») репрезентує семантичну моди-
фікацію під впливом російської мови, де значення слова 
«объём» ширше, ніж українського відповідника, оскіль-
ки в українській мові функціонують два номени: об’єм 
та обсяг, причому лексема об’єм має значення «фізична 
величина якогось тіла із замкнутими поверхнями, що 
вимірюються в кубічних одиницях» [20, с. 536]. Отже, 
ширша за значенням співзвучна полісемічна лексема 
російської мови зазнала звуження семантики у процесі 
інтерференції, оскільки в українській мові кожному її 
значенню відповідають різні лексеми.

У медіа-матеріалах продуктивним є ненормативне 
вживання прикметника наступний, що в українській 
мові має значення «який настає, розташовується або 
з’являється слідом за чимось; найближчий після чогось, 
який має відбутись» [20, с. 483] і не може використо-
вуватися для передачі семантики вказівного займенни-
ка такий, що вживається перед поясненням або пере-
ліком явищ, ознак тощо. Недиференційований підхід 
до семантичної структури багатозначного російського 
слова следующий та українських еквівалентів із вужчою 
семантикою зумовлює появу лексичних помилок: На-
ступні напрями діяльності центру («КВАНТ») (замість 
такі).

Анормативна семантична модифікація підсилюєть-
ся неврахуванням значеннєвих особливостей різних 
видів міжмовних лексико-семантичних паралелізмів: 
співзвучних лексем з однаковим або близьким морфем-
ним складом – паронімів, омонімів, полісемантів із не-
однаковою кількістю сем у різних мовах. Наприклад, 
чимало дієслів російської мови, що характеризуються 
широким семантичним полем, мають в українській мові 
різні відповідники, які так само відзначаються особли-
востями функціонування: російське являться у ролі ді-
єслова-зв’язки негативно спричинює семантичну моди-
фікацію української лексеми являтися, що нормативно 
функціонує лише зі значеннями, властивими спільноко-
реневому префіксальному синоніму з’являтися. Тому 
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як помилку необхідно кваліфікувати вживання зазна-
ченої лексеми у реченні Наша партія являється без-
посереднім учасником цієї акції («ТАК ТV»), оскільки 
в українській мові роль дієслівної зв’язки нормативно 
виконує лексема бути (є).

Уживання лексеми піднімати нормативно доцільне 
в СУПД тоді, коли йдеться про переміщення предмета 
на вище місце чи підняття його із землі. У сполученні 
зі словами питання, розмова, проблема, процес необхід-
но використовувати дієслово порушувати, яке у цьому 
випадку матиме значення «розпочинати дії у відповідь 
на що-небудь, реагувати на щось» [18, с. 387]. Тому в 
реченні На наступному зібранні громади обов’язково 
піднімуть ці питання («ОЛТА») замість лексеми підні-
муть необхідно вжити дієслово порушувати, оскільки 
саме воно не суперечить семантиці контексту. Лексема 
поширювати, що означає «збільшувати сферу впливу, 
робити доступним, відомим для багатьох» [20, с. 514], 
є семантично точною для контексту речення Рішення 
комітету розповсюдилось на всі амбулаторії району 
(«Твій Всесвіт»), де дієслово розповсюджуватись ужи-
вається у невластивому йому значенні, оскільки відпо-
відно до сучасної лексичної норми воно можливе лише 
тоді, коли йдеться про передачу, продаж чого-небудь ба-
гатьом людям для ознайомлення. Поява такої лексичної 
помилки спричинена впливом російської мови, де для 
відтворення семантики українських слів функціонує 
одна багатозначна лексема распространять. У лексико-
графічних працях слова поширювати та розповсюджу-
вати досі кваліфікуються як взаємозамінні синоніми, 
проте динаміка норм, зміни у соціумі та інші чинники 
вимагають критичного оцінювання багатьох словнико-
вих статей, зокрема тих, що тлумачать названі лексеми.

Дібраний лексичний матеріал дозволяє зробити ви-
сновок про те, що внаслідок впливу російського сло-
ва-полісеманта относительно відбувається семантична 
модифікація лексем української мови, свідченням чого 
є речення Мешканці ніяк не прокоментували ситуацію 
відносно заподіяного лиха («Март»). Лексема відносно 
на сучасному етапі розвитку мови не може, виходячи за 
межі її системних можливостей, функціонувати із при-
йменниковою семантикою, як службові слова про, щодо, 
із приводу, стосовно. Попри те, що словники фіксують 
і прийменникове значення лексеми відносно, наведений 
журналістський матеріал потребує правки.

У процесі лінгвоаналізу СУПД виявлено анормати-
ви, поява яких зумовлена складною значеннєвою при-
родою синонімії, адже не всі близькі за значенням слова 
мають спільні позиції, де можуть нейтралізуватися їх 
семантичні відтінки. Залежно від повного чи неповного 
збігу лексичних значень мовознавці виділяють синоніми 
і квазісиноніми. Журналістові для передачі глибинної 
cуті найрізноманітніших проявів необхідно пам’ятати, 
що лише абсолютні синоніми мають тотожні, ідентичні, 
взаємозамінні лексичні значення. Квазісиноніми у зв’яз-
ку з наявністю смислових чи емоційно-оцінних відтінків 
не підлягають семантичній нейтралізації, тобто не ха-
рактеризуються взаємозаміною без додаткових значен-
нєвих або експресивних втрат. Нейтралізація значень не 
характерна для синонімів житель, мешканець, житець 
(розм.), пожилець (розм.), жилець (рідше), обиватель 
(заст.), насельник (рідко) [22, с. 48–49], оскільки вони не 
взаємозамінюються у відповідних контекстах. Денотат 
іменника житель – «людина, що живе у певній країні, 
населеному пункті» (житель Миколаєва, Одеси, місцеві 
жителі), а використання лексеми мешканець устали-
лося як назва особи (тварини), що займає певне при-

міщення для житла (мешканці гуртожитку, мешканці 
будинку, лісові мешканці). Неврахування семантичних 
особливостей названих одиниць активізує тенденцію до 
їх анормативного вживання (До відома мешканців райо-
ну!) («Миколаїв»). Інші компоненти ряду квазісинонімів 
характеризуються виразними експресивно-оцінними 
ознаками і вживаються лише з певною стилістичною 
метою.

Усуненню лексичних помилок із журналістських 
дискурсів сприятиме застосування диференційного 
підходу до компонентів синонімічного ряду власний і 
особистий, які характеризуються семантичними відтін-
ками, що безпосередньо виявляються у сполучуваності 
з іншими словами: прикметник особистий здебільшого 
означає предмет, що є власністю окремої особи і нале-
жить їй, тому конструкція Знаходився на особистому 
подвір’ї («Миколаїв») помилкова, нормативними відпо-
відниками слова є свій, власний. Анормативне вживан-
ня пояснюється потенційною здатністю прикметників 
власний і особистий сполучатися з однаковим іменни-
ком (трактор, автомобіль) і при цьому характеризува-
тися суттєвими відмінностями у семантиці. Можливість 
двозначного трактування поєднань, неврахування кон-
тексту негативно позначається на сплутуванні значень 
і в результаті приводить до появи анормативів: Приїхав 
на особистому тракторі («ОЛТА») – трактор як пред-
мет, який є власністю особи (власний трактор), чи 
трактор, визначений певній особі для користування ним 
(особистий).

Отже, лексико-семантична система української мови 
відзначається розвиненими синонімічними відношення-
ми, однак слова, близькі за значенням, являють собою 
помилконебезпечну групу лексем, у разі уведення яких 
необхідно обов’язково враховувати кілька факторів: то-
тожність або подібність значень синонімів, можливість 
повної чи часткової взаємозамінності і наявність оцін-
но-стилістичних характеристик. Комбінаторні потенції 
лексеми випливають насамперед із її значення, тому 
розширення чи звуження валентності слів сигналізує 
про зрушення в їх семантиці.

Вилучений із текстової продукції негативний мов-
ний матеріал дозволяє підсумувати, що найчастіше се-
мантичне узгодження порушується у словосполученнях 
з опорним дієсловом. Очевидно, це зумовлюється тим, 
що дієслова вимагають заповнення позиції лексемами з 
певною семантикою, і відсутність нормативного валент-
ністного партнера порушує комунікативність дискурсу: 
На вулиці адмірала Макарова скоєно ДТП («Сатурн»); 
Переможці минулорічного конкурсу здобули честь бути 
членами журі цьогоріч («КВАНТ»). Семантика дієс-
лова скоїти «зробити що-небудь (переважно погане), 
учинити» [20, с. 539] знаходить своє вираження у спо-
лучуваності зі словом злочин і унеможливлює поєднан-
ня з іменником пригода, що сполучається з дієсловами 
шукати, пережити, траплятися тощо. Незнання син-
тагматичної структури лексеми здобувати «діставати, 
розшукувати, виймати, виробляти та ін.» [18, с. 361] 
спричинює помилкову комбінацію з іменником честь 
(натомість берегти, втратити, зачепити, зганьбити, 
мати честь).

Отже, аналіз лексичних анормативів дозволяє підсу-
мувати, що семантична модифікація лексем може зумов-
люватися кількома основними чинниками: інтерферен-
ційним впливом, зокрема активізацією використання 
спільних компонентів співвідносних синонімічних 
рядів в українській і російській мовах; неможливістю 
окремих синонімів взаємозамінюватися, нейтралізува-
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ти семантичні відтінки; неврахуванням синтагматичної 
структури лексем тощо.

Серед дібраних анормативів виділено такі типоло-
гічні серії поєднань із надлишковою інформацією (пле-
оназми): комбінація лексем іншомовного походження 
(діалог двох дівчат); гібридні утворення (вільна ва-
кансія, танцювальний дансинг, вишукані делікатеси, 
головний пріоритет, реальна дійсність, статистичні 
підрахунки, монументальний пам’ятник, габаритні роз-
міри, експонати виставки, перспективи на майбутнє; 
Свої індивідуальні вимоги може висувати кожен («ТАК 
ТV»)); різні структурно-семантичні комбінації із власне 
українськими лексемами: (На концерті була присутня 
переважна більшість молоді («Сатурн»); На своєму 
власному досвіді переконалася; Усі решта злякались 
морозу («КВАНТ»); Чинні на сьогодні нормативні до-
кументи регулюють трудові відносини на підприємстві 
(«Март»); Користувачі встигли вчасно сплатити рахун-
ки («Твій Всесвіт»)).

Причинами плеоназму є такі екстралінгвальні чин-
ники: незнання семантики слів як запозичених, так і 
власне українських або концентрація уваги мовця на 
однакових ознаках того самого предмета, явища, тобто 
прагнення посилити ознаки, виражені різними лінгво-
одиницями. Подібних анормативів у дискурсі можна 
уникнути через семний аналіз компонентів словосполу-
чення.

До помилконебезпечних лексичних одиниць відно-
симо пароніми, оскільки ці одиниці дискурсотворення 
мають структурну та фонетичну подібність, яка, однак, 
не допускає повного, часто навіть часткового збігу лек-
сичних значень, а отже, їх семантична сполучуваність 
передбачає різні дискурси і здебільшого неможливість 
взаємозаміни. Сплутування семантики паронімів може 
зумовлюватися фонетичною подібністю паронімів, не-
розрізненням значень паронімів, негативною дією ін-
терференційних чинників: Літній відпуск закінчився і 
настав час повертатися на роботу («Миколаїв»). Як 
правило, сплутування семантики можливе тоді, коли 
в російській мові використовується одна багатозначна 
лексема, а українська мова має у ресурсі кілька відпо-
відників для кожного із значень, при цьому словники 
тлумачать лексеми як синоніми. Отже, на сучасному 
етапі необхідно критично переосмислювати застарілі 
лексикографічні статті і враховувати семантичні відмін-
ності багатозначного російського слова отпуск та його 
українських еквівалентів-паронімів відпуск та відпуст-
ка. На відміну від російської мови, де значення обох слів 
передає іменник отпуск, в українській мові ці лексеми 
не є взаємозамінними, оскільки перше слово використо-
вується як «торговельний термін на позначення процесу 
видачі товарів», як «термінолексема у галузі термічної 
обробки сталі для зменшення її крихкості» чи як «доз-
віл піти, залишити когось» [18, с. 137], а другий іменник 
доречний тоді, коли йдеться про «звільнення на певний 
час від роботи для відпочинку» [18, с. 137]. Виникнен-
ню анормативів, що фіксують недиференційоване вжи-
вання компонентів паронімічного ряду, запобігатиме 
врахування морфемної будови паронімів, з’ясування їх 
валентністної специфіки.

Відмінності у семантиці міжмовних корелятів як 
лінгвокультурного феномена (паралелізмів, омонімів, 
ідіолексем інтерлексем [4]) можуть коливатися від 
незначних семантико-стилістичних відтінків до антоні-
мічного значення. Лінгвісти виділяють дві групи між-
мовних омонімів: лексеми, семантичні структури яких 
не збігаються всіма своїми лексико-семантичними ва-

ріантами, та лексеми, що не збігаються окремими зна-
ченнями. Семантична структура розглядуваних лексем 
створює регламентований діапазон їх сполучуваності 
з іншими одиницями у межах СУПД. Появу лексичної 
помилки фіксуємо тоді, коли у реченні ототожнюються 
формативи для позначення різних реалій позамовної 
дійсності: З багатим уловом повернулися з рибалки під-
літки («ОЛТА»). Іменник рибалка відтворює семантику 
«ловіння риби», властиву російській лексемі. В україн-
ській мові для позначення такого процесу використо-
вується слово риболовля, натомість український омо-
нім-еквівалент має значення «людина, яка ловить рибу, 
займається рибальством» [20, с. 429]. Для здійснення 
успішної комунікації у межах СУПД названі одиниці 
дискурсотворення необхідно розрізняти з огляду на від-
мінності в їх семантичних обсягах, частотність уживан-
ня, валентністні та стилістичні характеристики.

Потрібно зазначити, що особливо поширеними в 
миколаївському медійному просторі є лексичні анор-
мативи, пов’язані з уживанням росіянізмів, інтерферем 
(номінативно немотивованих лінгвоодиниць, утворених 
шляхом буквального перекладу з урахуванням фоне-
тико-орфоепічних норм мови, що зазнає впливу [6]) та 
суржикових конструкцій. Така тенденція мотивуєть-
ся станом мовного середовища в регіоні та способами 
лінгвальної діяльності місцевих журналістів. Негативні 
лінгвоодиниці-запозичення (росіянізми, інтерфереми 
та суржикові конструкції) нівелюють національно-мов-
ну своєрідність, тому повинні вилучатися з ужитку, їх 
лінгвістичний статус залежить від ступеня адаптації до 
внутрішніх законів сучасної української літературної 
мови, проте чіткої межі визначення різновиду лексич-
них анормативів немає, оскільки всі вони зумовлені не-
гативною дією інтерференційних чинників.

Наведемо ілюстрації анормативів інтерферентного 
характеру: До учбового закладу приймають випускників 
ЗОШ, які успішно склали ЗНО («Сатурн») (правильний 
варіант до навчального закладу). Сучасні лексикогра-
фічні праці ще й досі містять окремі одиниці, що ви-
никли в результаті штучного наслідування російської 
мови, які нині необхідно усувати із СУПД, повертаючи 
до активного використання питомі одиниці, наприклад 
ВНЗ, ВЗО, ВИШ замість інтерфереми абревіатурного 
вуз. Простежуються анормативні інтерферемні поєд-
нання кількох слів: Так як з 1 вересня проходить місяч-
ник «Увага! Діти!» («ТАК ТV») – замість буквального 
перекладу російського «так как» як нормативні еквіва-
ленти в українській мові функціонують сполучні засо-
би причини бо, тому що, через те що та ін.; У якості 
приклада візьмемо проект з освітлення шкільних те-
риторій за допомогою сонячних променів («ТАК ТV») 
– замість буквального перекладу російського в качестве 
потрібно вжити як. Часткове пристосування до систем-
ного потенціалу української мови властиве росіянізмам 
– словам чи мовним зворотам, утвореним за зразками 
російських мовних форм: Слідуючим виступив началь-
ник Очаківської ОДПІ («Миколаїв»); Прийняти участь 
у конкурсі можуть не лише студенти (Сатурн); Всту-
пити до академії може любий бажаючий («Март»); Усі 
без виключення діти; Ми рахуємо, що патріотизм почи-
нається з низів («КВАНТ»); Вирішуємо багато питань 
(«ОЛТА»); Це стосується відношень між роботодав-
цями і найманими працівниками («Твій Всесвіт»). Ви-
користання лексем у невластивих значеннях негативно 
впливає на адекватне сприймання і відтворення дискур-
су, зумовлює формування неправильних мовних стерео-
типів: Цей період настав 10 років потому; Буду трішки 
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нижче говорити; Ми запровадили такі заходи; Провели 
ряд роз’яснювальних робіт («Твій Всесвіт»); На протязі 
всього року; Це розповсюджений спосіб подачі декла-
рації («Март»); Переобладнання транспортних засобів 
щодо використання топлива («Миколаїв»); Багато 
прикладів зробив телеканал; Є величезна пересторога 
(замість небезпека); У нас буде відбуватися ця проблема 
(«ТАК ТV»).

Отже, поряд із точністю вживання слова логічність 
СУПД забезпечується правильною синтагматикою оди-
ниць на різних рівнях: лексико-семантичному, синтак-
сичному тощо. Названа комунікативна якість дискурсу 
вважається дотриманою, коли смислові поєднання дис-
курсотвірних одиниць правильно змодельовані, логічно 
несуперечливі, адекватно передають зміст думки.

Причинами появи лексичних помилок у мові ЗМІ 
є незнання лексичних норм сучасної української літе-
ратурної мови, невправна двомовна діяльність, змішу-
вання норм російської та української мов у результаті 
тривалого панування в українському інформаційному 
просторі російськомовних видань; невміння правильно 
виразити свою думку. Здолати окреслені причини анор-
мативів у СУПД можливо за допомогою високого рівня 
мовної освіти працівників ЗМІ, злагодженого процесу 
видання високоякісної медіа-продукції, добросовісного 
підходу авторів СУПД до мовного вираження своїх ду-

мок і поглядів, самоаналізу та самокорекції журналіста-
ми власного професійного досвіду.

Суб’єкти сучасних ЗМІ повинні демонструвати ви-
соку фахову компетентність, в основі якої обов’язково 
лежить ґрунтовна комунікативно-лінгвістична компе-
тентність [17], складовими частинами якої є: дискур-
сивна, соціолінгвістична, соціокультурна, стратегічна, 
лінгвістична компетентність [14].

Парадокс і реальність сучасної теорії редагування 
полягає у неможливості отримання абсолютно безпо-
милкового дискурсу, а відтак і досконалої моделі реда-
гування, яка б усувала абсолютно всі помилки. Потреба 
інтегрованого наукового осмислення проблеми мовної 
анормативності у СПУД як перспективного напряму 
сучасної пресолінгвістики може бути задоволена через 
долучення надбань суміжних наук – девіатологіі, едито-
логії, когнітології, лінгводидактики, логіки, психолінгві-
стики, теорії комунікації, що уможливить заповнення 
лакун між наявними дослідницькими парадигмами. 
Базовим критерієм у редагуванні CУПД є критерій імо-
вірності появи анормативу в дискурсі, в основі якого 
лежить уявлення про ступінь помилконебезпечності. 
Беззаперечною є потреба комплексного застосування 
описаних сучасною пресологією критеріїв норматив-
ності під час лінгвістичного обстеження наявного укра-
їнського публіцистичного дискурсу.
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Лефтерова О. М.

МАНІПУЛЯТИВНІ ТАКТИКИ В СИТУАЦІЇ МОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 
(НА МАТЕРІАЛІ ОРИГІНАЛЬНОГО ЛАТИНСЬКОГО ТЕКСТУ ПОЕМИ ВЕРГІЛІЯ «ЕНЕЇДА»)

Статтю присвячено питанням дослідження маніпулятивних тактик і стратегій у латинській художньо-мовній тради-
ції. Аналіз античного дискурсу є важливою ланкою в дослідженні явища маніпуляції, оскільки саме в античному дискурсі 
сучасні науковці можуть віднайти як традиційне, так і нове, суголосне сучасності.
Ключові слова: маніпулятивні тактики, комунікативна культура, мовленнєва поведінка.

Лефтерова О.М. Манипулятивные тактики в ситуации речевого общения (на материале оригинального латинского 
текста поэмы Вергилия «Энеида»). – Статья.
Статья посвящена вопросам исследования манипулятивных тактик и стратегий в латинской художественно-языковой 
традиции. Анализ античного дискурса является важным звеном в исследовании понятия манипуляции, поскольку именно 
в античном дискурсе современные исследователи могут найти как традиционное, так и новое, созвучное современности.
Ключевые слова: манипулятивные тактики, коммуникативная культура, речевое поведение.

Lefterova O.M. Mind Game  in the Situation of Conversation (on the material of original Latin text of Virgil’s poem “The 
Aeneid”). – Article.
The article is devoted to the issues of researching mind game, communicative tactics and strategies in Latin fiction language tra-
dition. The analysis of antique discourse is an important ling in research of manipulation and communicative strategies as it is in 
the antique discourse that modern scholars can find both the traditional and the new in line with modernity.
Key words: mind game, culture of communication, speech behaviour.

У сучасному суспільстві однією із проблем, що обго-
ворюються як на рівні побутовому, так і на рівні науко-
вому, є проблема впливу на людську свідомість, пробле-
ма маніпуляції. Про останню багато пишуть журналісти 
та політики. Дослідженню різних аспектів маніпуляції 
присвячено низку наукових розвідок (К. Бредемайєр,  
С. Кара-Мурза, Х.-Г. Гадамер, О. Доценко та ін). Та й 
сама історія розвитку людської цивілізації демонструє 
різноаспектність у дослідженні цього феномена.

У далеку давнину вплив на людську свідомість 
здійснювався як сакральним, так і секулярним ресур-
сами. Програмування ж людської поведінки ресурсами 
сакральним і профанним було представлене в культур-
но-ритуальних практиках давнини [12, с. 5–6]. Пове-
дінка людини історично програмувалась шляхом засто-
сування комунікативної та вербальної магії [12, с. 19].  
Створювана у процесі культурного розвитку комуні-
кативна культура особистості та її етичні установки 
по-різному визначали комунікативну діяльність кожно-
го конкретного індивіда. Програмування поведінки лю-
дини стало однією зі складових частин античної ритори-
ки. Питання про те, якою має бути програма мовних дій, 
щоб комунікація була успішною, стало предметом дослі-
дження античних філософів і риторів (Платон, Аристо-
тель, Горгій, Лісій та ін.). Незважаючи на те, що здавна і 
дотепер питання програмування поведінки людини роз-
глядається в різних аспектах: філософському (Г. Гегель,  
Ф. Ніцше, А. Шопенгауер, С. К’єркегор, Н. Лім- 
натис), психологічному (З. Фрейд, К. Юнг, В. Райх,  
Р. Гудина, Г. Шиллер, Е. Шостром, У. Прото, Дж. Руди-
нов) та в лінгвосеміотичному (С. Ясперс, Ж.-П. Сартр, 
А. Камю, М. Бубер, Е. Муньє, Г. Маркузе, Т. Адорно,  
Е. Фромма), проблема протиставлення риторики та ма-
ніпуляції, переконання та навіювання, відкритого і при-
хованого впливу не отримала достатнього висвітлення, 
що й визначає актуальність цього дослідження. 

Маніпулювання здійснюється через трансформа-
цію моделі світу індивідуума, яка є перцептуальною 
репрезентацією його досвіду. Будучи особистою мо-
деллю реальності, модель світу кожного конкретного 
індивідуума зумовлюється багатьма чинниками [16] і 
реалізується у сфері художньої комунікації, оскільки 

саме ця сфера починаючи із часів античності увібрала 
в себе ресурси ритуально-культурного програмування 
поведінки людини. Особливу роль у дослідженні за-
собів програмування поведінки людини відіграють ху-
дожні твори. Як зазначається в численних наукових до-
слідженнях із лінгвістики та лінгвопсихології, художня 
(віртуальна) комунікація (текст) є поєднанням реальної 
комунікації та реальної поведінки людини [17].

Маніпуляція трактується як програмування по-
ведінки, вплив на психологічні структури людини, 
щоб змінити формування думки та спонукати її до дії  
[1, с. 48]; як «використання суб’єктом управління 
об’єкта управління <…> у власних інтересах <…> так, 
що у процесі діяльності відбувається підміна інтересів 
об’єкта інтересами суб’єкта без усвідомлення об’єк-
том цього факту» [10, c. 5,]; як різновид прихованого 
мовного впливу суб’єкта за допомогою викривленого 
або необ’єктивного подання інформації для досягнен-
ня ним власних цілей, які не збігаються з намірами та 
інтересами об’єкта впливу [11, c. 52].

Метою статті є аналіз стратегій та тактик маніпу-
лятивного пливу, які обирає особистість відповідно до 
тих завдань, які вона реалізує в соціумі.

Матеріалом нашого дослідження є латинськомов-
ний текст ІV книги «Енеїди» Вергілія. Вибір цього 
художнього твору зумовлений його місцем у макро-
контексті європейської літератури та неоднозначністю 
оцінки мовних характеристик основних дійових осіб.

Маніпуляція як явище соціально-психологічне ви-
являє себе в міжособистісній комунікації і пов’язане з 
різними аспектами комунікативної поведінки людини. 
В основі маніпуляції лежить ставлення до співрозмов-
ника як засобу досягнення своєї мети, а відносини у 
процесі комунікації вибудовуються за схемою «спів-
розмовник як рівний/співрозмовник як інструмент» 
[4]. Маніпуляції характеризуються за засобами впливу 
(конвенціональна маніпуляція, операційно-предмет-
на маніпуляція, маніпуляція висновком, експлуатація 
особистості, маніпуляція духовністю) [4] та за сферою 
впливу на людську свідомість [5, c. 7].

Отже, маніпулятивна ситуація визначається як до-
статньо стійке на певному проміжку часу поєднання 



125Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

інтенцій людини й умов їх реалізації. У рамках цієї 
проблеми ключовою складовою частиною кола інтен-
цій, що визначають характер ситуації як маніпулятив-
ної, є маніпулятивний намір. Ступінь успішності реа-
лізації маніпулятивного наміру залежить від характеру 
комунікативних тактик, які застосовуються в ситуації 
мовного спілкування.

Розглянемо відомий сюжет з Енеєм та Дідоною. 
Образ Енея по-різному трактується в макроконтексті 
європейської культури та не має однозначної оцінки. 
Водночас образ Дідони дослідники майже одностайно 
називають найдраматичнішим образом римської літе-
ратури, її поведінку – характерною поведінкою поки-
нутої жінки [14, c. 69], а «Енеїду» – поемою саме про 
Дідону та єдину римську трагедію [15, c. 129]. Аналіз 
текстового матеріалу в аспекті маніпулятивних тактик 
дає змогу не лише окреслити специфічні особливості 
мовної поведінки Енея та Дідони, а й розкрити харак-
тер їх образів в контексті сучасного прочитання твору.

У науковій літературі термін «комунікативна стра-
тегія» має багато інтерпретацій. Його трактують як 
«частину комунікативної поведінки» (В. Кашкін), як 
«результат, на який спрямовано комунікативний акт»  
(Е. Клюєва), та як «загальну рамку, канву поведінки»  
(Е. Черногрудова). Комунікативна стратегія як над-
завдання, що йде від адресанта, спрямована на досяг-
нення комунікативної або практичної мети. Дотримання 
стратегічної мети змушує адресанта «не тільки відбира-
ти певні факти, а й <…> відповідно організовувати мову, 
що визначає композицію і характер мовних засобів»  
[9, c. 160]. У статті під комунікативною стратегією ро-
зуміємо певну програму мовних дій, яку мовець обирає 
відповідно до своїх прагматичних настанов [17].

Комунікативні стратегії поділяються на когнітивні 
та семантичні. Когнітивна стратегія, за визначенням  
Т. ван Дейка, як спосіб оброблення інформації в пам’я-
ті [3, c. 277] передбачає створення такого алгоритму, за 
яким нове знання вводиться в модель світу адресанта й 
усвідомлюється останнім як його власний. Семантична 
стратегія [6, c. 29] трактується як спосіб індукування 
бажаної семантики, що здійснюється шляхом викори-
стання різних мовних ресурсів, визначає вибір семан-
тичних, стилістичних і прагматичних засобів.

Деякі когнітивні і семантичні стратегії співвідно-
сяться із прийомами риторики як способу побудови 
висловлювання, заснованого на прагматично мотиво-
ваному відхиленні від норми: власне мовної, мовлен-
нєвої, логічної, етологічної, онтологічної – для того чи 
іншого впливу на адресата [18].

Отже, проаналізуємо систему комунікативних стра-
тегій і тактик у тексті IV книги «Енеїди» Вергілія на 
прикладі промов Енея і Дідони. У згаданій книзі про-
щання Дідони та Енея подано у драматичній формі. 
А на самому початку книги поет, випереджаючи дра-
матичний діалог Енея та Дідони, мотивує вчинки та 
мову Енея, розповідаючи про рішення Юпітера по-
класти край перебуванню героя в Карфагені. Юпітер 
послав Меркурія до Енея з наказом негайно залишити 
Карфаген. Меркурій знайшов Енея, коли той стежив 
за розбудовою Карфагена [19, c. 137 ряд. 260]. Еней 
був одягнений у розкішні шати, які подарувала йому 
Дідона (ця маленька ремарка необхідна для правиль-
ного розуміння особливостей комунікативних страте-
гій, які застосовуються в конкретній ситуації мовного 
спілкування – О. Л.). Реакція Енея була негайною та 
рішучою: ardet abire fuga dulcisque relinquere terras, 
attonitus tanto monitu imperioque deorum [19, c. 138 ряд. 

281–282]. Єдине, що спричинило тривогу і стурбова-
ність Енея, – як сказати розлюченій цариці – Furentem 
[19, c. 138 ряд. 283] – про необхідність негайно зали-
шити Карфаген; які слова знайти, щоб повідомити їй 
про це; як зважитися на такий складний і відповідаль-
ний крок. Еней віддає наказ своїм соратникам негайно 
почати підготовку до відплиття, але сам ще зволікає з 
розмовою [19, c. 139 ряд. 293–294].

Поет описує не лише безпосередню ситуацію, у 
якій Еней повинен говорити з Дідоною, а й те, як ге-
рой заздалегідь обмірковує свою промову: труднощі, 
які він добре розуміє, та реальну оцінку ситуації – де 
йому взяти відваги та із чого почати. Еней розглядає 
різні варіанти розмови з Дідоною: heu! quid agat? quo 
nunc reginam ambire furentem audeat adfatu? quae prima 
exordia sumat? [19, c. 138 ряд. 285]. Проте, обмірку-
вавши ситуацію, вирішує нічого не говорити відразу, 
а чекати слушного моменту: temptaturum aditus et, quae 
mollissima fandi tempora, quis rebus dexter modus. ocius 
omnes [19, c. 139 ряд. 293–294].

Однак метушня, поголос – impia Fama (досл. «чут-
ка») [19, c. 138 ряд. 298] – донесли до Дідони звістку 
про те, що задумав Еней, не повідомивши її. Розлюче-
на Дідона негайно вимагає в Енея пояснення [19, c. 139  
ряд. 300–303]. Вона першою звертається до Енея й 
одразу ex abrupto («без попередньої підготовки, рап-
тово») починає його звинувачувати: tandem his Aenean 
compellat vocibus ultro. Dissimulare etiam sperasti, perfide, 
tantum posse nefas tacitusque mea decedere terra? nec te 
noster amor nec te data dextera quondam nec moritura tenet 
crudeli funere Dido? [19, c. 139–140, 305–308].

Швидкість реакції та яскрава виразність допомага-
ють їй перехопити ініціативу.

У першій частині ab aduersarii persona («від третьої 
особи»), називаючи себе moritura Dido (тактика перебіль-
шення; підсилення ефекту емоційно забарвленою мета-
форою), Дідона звинувачує Енея в dissimulatio («лице-
мірстві»), perfidia («віроломстві») і nefas («блюзнірстві»). 
Застосовуючи тактику подачі негативної інформації, ца-
риця намагається дискредитувати Енея. У другій частині 
вона звинувачує вже a sua persona («від себе самої») в 
тому, що він забув їхню любов, свої зобов’язання, й на-
гадує Енею про все те добро, яке вона для нього зробила 
відтоді, як він ступив на землю Карфагену (тактика при-
ниження авторитету Енея для його дискредитації).

Головна частина промови Дідони – спроба переко-
нати Енея відмовитися від наміру залишити Карфаген. 
Застосовуючи тактику поляризації у сприйнятті явищ 
і подій, у результаті чого останні набувають спроще-
ного «чорно-білого» характеру, вона розмірковує про 
небезпеку навігації взимку [19, c. 140 ряд. 309–313], 
потім благає Енея змінити рішення й намагається схи-
лити його на свій бік, нагадуючи йому про їхнє минуле 
та про їхній шлюб [19, c. 140 ряд. 314–319]. Цариця 
благає Енея мати до неї співчуття й не полишати її на 
поталу ворогам, не осоромити її та не знеславити, бо 
вона пожертвувала соромом (pudor) і доброю славою 
(fama) заради нього (тактика гри мотивами та тактика 
викривлення інформації): odere, infensi Tyrii; te propter 
eundem exstinctus pudor et, qua sola sidera adibam, fama 
prior [19, c. 140 ряд. 321–322].

Нарешті, вона несамовито кричить, що якби в неї 
була дитина, вона б не відчувала себе такою покину-
тою (драматизація ситуації): ante fugam suboles, si 
quis mihi parvulus aula luderet Aeneas, qui te tamen ore 
referret, non equidem omnino capta ac deserta viderer  
[19, c. 140 ряд. 327–330].
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У цьому текстовому фрагменті вживання paruulus – 
прикметника зі зменшувальним суфіксом – можна роз-
глядати як маркер зміни тональності. Промова Дідони 
від звинувачувально-викривальної на початку перетво-
рюється на благально-тужливу. Умовляючи Енея від-
мовитися від його намірів, Дідона наводить низку ро-
зумних, на її погляд, доказів на користь того, щоб Еней 
залишився у Карфагені (тактика нормалізації ситуації). 
Еней, перш ніж вступити в розмову з Дідоною, уважно 
дивиться на неї, слухає її, але думає про застережен-
ня Юпітера й намагається придушити у своєму серці 
журбу: obnixus curam sub corde premebat [19, c. 141 ряд. 
333]. Тут необхідно звернути увагу на те, що значення 
латинського cura може трактуватися амбівалетно: як 
«любовна туга» або як «тривога, біль загалом». Якщо 
cura сприймати у першому значенні («любовна туга»), 
то ці рядки свідчать про любов Енея до Дідони. З ін-
шого боку, іменник cura може інтерпретуватися і як 
неприємні відчуття, породженні необхідністю розмови 
з Дідоною. Вживаючи слово cura в цьому фрагменті, 
Вергілій дуже точно відображає амбівалентність став-
лення Енея до Дідони.

На любовні переживання Енея та на його складний 
психологічний стан вказує також конотативне значення 
дієслова premebat, вжитого в Imperfectum (досл. «Наси-
лу він намагався задушити муку у глибині серця»). Піс-
ля довгого мовчання (на що вказує прислівник tandem –  
«нарешті») Еней відповідає Дідоні коротко: tandem 
pauca refert: ego te, quae plurima fando enumerare vales, 
numquam, regina, negabo [19, c. 140 ряд. 333].

Відповідь Енея відрізняється від промови Дідони: 
він обстоює свій намір залишити Карфаген і перера-
ховує причини, через які не може відмовитися від сво-
го задуму. У вступній частині Еней висловлює повагу 
до своєї співрозмовниці: каже, що цілком усвідомлює, 
скільки вона зробила для нього, і розуміє рівень її за-
слуг перед ним, а також обіцяє не забувати її ніколи. 
Тут необхідно звернути увагу на певну стандартизацію 
прийомів маніпулізацїї з боку Енея. Він теж застосо-
вує тактику маніпулятивного впливу. Початок розмови 
і слова, якими Еней звертається до Дідони, мають дещо 
пом’якшити гнів і заспокоїти її. Тон дуже ввічливий, 
але водночас Еней виразно дає зрозуміти Дідоні, яку 
роль він тепер обирає для себе: спочатку він називає 
Дідону не на ім’я, а царицею – regina [19, c. 140 ряд. 
334], відновлюючи між ними дистанцію й апелюю-
чи до її соціального статусу. Перераховуючи заслуги 
Дідони, Еней говорить про це вже у минулому часі: 
promeritum («у тебе були заслуги переді мною»), тим 
самим указуючи, що їхні стосунки не мають майбут-
нього. Його слова є бездоганно ввічливими й виклю-
чають будь-який натяк на фамільярність, у будь-якому 
разі тепер і надалі: ватажок звертається до цариці (так-
тика дистанціювання). І лише звертаючись до Дідони 
й називаючи її Еліссою, її другим ім’ям, Еней визнає 
певну інтимність їхніх стосунків у минулому.

Наступний рядок починається словами pro re pauca 
loquar («я скажу кілька слів по суті справи, щоб ви-
правдати себе, я багато говорити не буду»): pro re pauca 
loquar. neque ego hanc abscondere furto speravi (ne finge) 
fugam, nec coniugis umquam praetendi taedas aut haec in 
foedera veni [19, c. 141 ряд. 337–339]. Вживання цього 
виразу свідчить про те, що відповідь Енея Дідоні буде 
короткою. З одного боку, стислість – це риса людини, 
впевненої у собі, вона не передбачає багатослів’я і до-
вгих пояснень; з іншого – це і прояв, і запорука щи-
рості. Отже, Еней захищається від звинувачень, що 

містилися в suasoria Дідони: звинувачення, що він 
хоче приховати свою втечу, та звинувачення, що він 
порушив шлюбні обітниці. Проти першого звинува-
чення Дідони Еней вживає просте заперечення: neque 
abscondere speraui. Що ж стосується другого звинува-
чення, він нагадує цариці, що між ними ніколи не було 
здійснено церемонії укладення шлюбу і що він при-
йшов до Лівії не для того, щоб одружитися з нею. Тон 
Енея – сухий і впевнений, що виключає будь-які роз-
логі дискусії із цього приводу: йдеться про захист його 
репутації. Також необхідно звернути увагу на коректні 
висловлювання Енея: він не звинувачує Дідону в її по-
милці ne finge («не вигадуй»), він просто виправляє її 
твердження й інсинуації, які вона робить у властивій їй 
авторитарній манері. Вводячи в текст дієслово fingere 
[19, c. 141 ряд. 338] у формі імперативу, поет тим са-
мим наголошує, що всі деталі звинувачення Дідони 
для Енея є лише її вигадкою. Справедливість цієї тези 
підтверджується й тим, що в наступних рядках тексту 
автор вживає дієслова excogitare, imaginari – слова, 
нейтральні за значенням, які здавалися б доречнішими 
для імперативу. Категорично розвінчуючи припущен-
ня, що він намагався приховати свою втечу, і запере-
чуючи факт свого наміру коли-небудь одружитися із 
царицею Карфагену, Еней говорить до Дідони просто, 
не вдаючись до складних метафоричних зворотів і син-
тактичних конструкцій. У стриманій манері, але водно-
час дуже чітко й наполегливо, він намагається поясни-
ти Дідоні, що вона помилялася, вважаючи їхній зв’язок 
шлюбом. Обґрунтовуючи свою поведінку, Еней вказує 
на три сили, які роблять рішучим його намір залишити 
Карфаген: pietas стосовно батька, pietas стосовно свого 
сина [19, c. 142 ряд. 351–355] і, найголовніше, pietas 
стосовно богів ( тактика групової ідентифікації).

Висновок Енея короткий і знову категоричний: він 
наполягає, щоб Дідона припинила мучити і його, і себе 
виявами свого кохання та скаргами (querela). Таким 
чином, Еней відповідає послідовно на всі звинувачен-
ня Дідони (приховування свого відплиття, порушення 
шлюбних обітниць, преференції Італії порівняно із 
Троєю), але абсолютно уникає обговорення його рі-
шень та її спроб розжалобити та зворушити його ви-
явами кохання [19, c. 141 ряд. 331–344]. Звинувачен-
нями Дідони, що мають приватний характер, Еней 
протиставляє нагальні причини, які мотивують його 
дії. Вони не визначаються ні його, ні її бажаннями, 
тому Еней просить Дідону не ставити під сумнів його 
вибір і не мучити їх обох скаргами та наріканнями: 
desine meque tuis incendere teque querellis. Italiam non 
sponte sequor [19, c. 142 ряд. 360].

Реакція розпаленої (accensa) Дідони однозначна: 
вона звинувачує Енея в бездушності, віроломстві, жор-
стокості [19, c. 142 ряд. 365–373], вона кричить у роз-
пачі й нагадує знову про те, як допомогла Енею та його 
соратникам, коли вони зазнали корабельної аварії [19, 
c. 142 ряд. 373–375], із сарказмом говорить про вимоги 
оракула Аполлона та накази Юпітера, на які посила-
ється Еней [19, c. 142 ряд. 376–380] (тактика прини-
ження авторитету). Дідона проклинає свого коханого й 
бажає йому страшної кари. Нарешті, вона повідомляє, 
що збирається накласти на себе руки й ітиме тінню за 
ним усюди: et nomine Dido 384 saepe vocaturum. sequar 
atris ignibus absens et, cum frigida mors anima seduxerit 
artus, omnibus umbra locis adero. dabis, improbe, poenas 
[19, c. 142 ряд. 384–386].

Висновки. Таким чином, у розглянутих промовах 
об’єктом маніпуляції Дідона намагалася зробити Енея, 
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використовуючи низку комунікативних стратегій та 
тактик: маніпулятивне акцентування, маніпулювання 
стереотипами, драматизація/нормалізація, фрагмента-
ція цілісної картини світу.

Проте, зосередивши свою увагу лише на одній 
стороні життя, використовуючи так званий «спро-
щений підхід» [13, с. 385], Дідона уявляє сама собі 
помилкову ситуацію істиною, у результаті чого відбу-
вається «парадоксальна трансформація онтології сві-
ту» – введення в оману самої себе через вищезазначе-
ні власні маніпулятивні стратегії та тактики. Тому в 
цьому контексті маніпуляція може характеризуватися 
як складний мовленнєвий акт, у процесі якого Дідо-
на, фокусуючи власну свідомість на чітко окреслених 
фрагментах буття, формує для себе іншу реальність. 
Певною мірою, використовуючи сучасну терміно-
логію, можна говорити про застосування Дідоною 
маніпулятивних технік так званої чорної риторики. 
Чорна риторика, на думку К. Бредемайєра, одного із 
провідних німецьких дослідників, не обов’язково має 
на меті дискредитувати опонента, а представляє су-

купність мовних дій, що характеризуються високим 
ступенем експресії для нейтралізації реакції співроз-
мовника [8], як, наприклад, швидкість реакції і вели-
ка виразність, яка допомагає перехопити Дідоні ініці-
ативу. Подібна мовна поведінка зазвичай дає мовцю 
тактичну перевагу у спілкуванні і характеризується 
як чорна риторика за принципом непередбачуваності 
для опонента (Дідона вступає в розмову раптово).

Еней, захищаючись від нападок Дідони і відсто-
юючи власну позицію, застосовує низку стандартних 
маніпулятивних тактик, тактику групової ідентифі-
кації та тактику дистанціювання, що допомагає йому 
залишитися вірним своїм переконання та слідувати 
своєму призначенню. Цей аналіз підтверджує спра-
ведливість тези С. Кара-Мурзи про те, що жертвою 
маніпуляції людина може стати лише в тому разі, 
якщо вона є її співавтором та співучасником. Якщо 
людина сумнівається, чинить опір, створює бар’єр 
своєю духовною програмою, вона жертвою маніпуля-
ції не стає. Маніпуляція –це не насилля, маніпуляція 
–це спокуса [7, с. 19].
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Ліпкевич О. Б.

СЕМАНТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ 
УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ-ДИСИДЕНТІВ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті здійснено лексико-семантичний аналіз індивідуально-авторських неологізмів поетів-дисидентів, виокремлено 
основні лексико-семантичні групи та описано їх особливості.
Ключові слова: дисиденти, авторський лексичний новотвір, оказіональні номінації, ідіостиль, лексико-семантичні групи.

Липкевич О. Б. Семантика индивидуально-авторских неологизмов украинских поэтов-диссидентов ХХ века. – Статья.
В статье осуществлен лексико-семантический анализ индивидуально-авторских неологизмов поэтов-диссидентов, выде-
лены основные лексико-семантические группы и описаны их особенности.
Ключевые слова: диссиденты, авторское лексическое новообразование, окказиональные номинации, идиостиль, лекси-
ко-семантические группы.

Lipkevych O. B. Semantics of individual author neologisms of Ukrainian poets-dissedents’ of the 20th century. – Article.
The article deals with the lexico-semantical analysis of poets-dissidents’ individual author occasional words, the main lexico-se-
mantic groups are singled out and their peculiarities are described.
Key words: dissidents, author lexical innovation, occasional nomination, idiostyle, lexico-semantic groups.

Найголовнішим засобом збагачення лексики сучас-
ної української літературної мови є творення нових слів. 
Оказіональна лексична номінація поетів-дисидентів – 
явище різнопланове у семантичному аспекті та незви-
чайне зі словотвірного погляду. Індивідуально-авторські 
новотвори В. Стуса, І. Світличного, І. Калинця та Г. Чу-
бая яскраво ілюструють шляхи і способи поповнення 
лексичного складу мови, унаочнюють її словотвірні по-
тенції, своєрідно відображають особливості національ-
но-мовної картини світу, віддзеркалюють специфіку ав-
торського світобачення і світовідчуття.

Мета статті полягає у виявленні структурної своє-
рідності та здійсненні лексико-семантичного аналізу 
індивідуально-авторських неологізмів поетів-дисиден-
тів (В. Стуса, І. Світличного, І. Калинця та Г. Чубая).

Завдання – описати лексико-семантичні особливості 
оказіональних одиниць, зафіксованих у поетичному до-
робку письменників-шістдесятників.

З погляду статистики кількість лексичних інновацій 
у словнику кожного з поетів-дисидентів є різною. Най-
креативнішою була словотворча практика В. Стуса (за-
фіксовано 1113 інновацій), меншу кількість авторських 
лексичних новотворів (далі – АЛН) виявлено у поетич-
ному доробку І. Калинця (338 одиниці) та І. Світлично-
го (193 номінації), найменше новотворів зафіксовано у 
словнику Г. Чубая (53 одиниці). Невелика частка АЛН 
у творах Г. Чубая пояснюється меншим обсягом пое-
тичного доробку письменника порівняно з літератур-
ною спадщиною інших досліджуваних авторів.

Аналіз семантичних особливостей АЛН засвідчив, 
що в поетичному мовленні поетів-дисидентів пред-
ставлено три лексико-граматичні розряди іменників: 
абстрактні, конкретні та збірні. В ідіостилі В. Стуса 
домінують іменники-оказіоналізми з абстрактним зна-
ченням, І. Калинцю притаманне творення номінацій 
із конкретним значенням, а І. Світличний та Г. Чубай 
активно експериментували як із конкретними, так і з 
абстрактними іменниками.

Детальний аналіз новотворів поетів дає можливість 
виокремити такі лексико-семантичні групи інновацій:

– назви дій, процесів та їх результатів: всеждан-
ня, напитування, самогамування (В. Стус), самогвалт  
(І. Калинець), самоприспання (Г. Чубай);

– назви звукових явищ: стокрик, гуркіт-легіт, спів-
згуччя (В. Стус), квилля-тужилля, повнозвуччя, (І. Ка-
линець), бас-речитатив, гамір-свист (І. Світличний);

– назви внутрішніх властивостей об’єкта: усепри-
явність, неприхищеність (В. Стус), предикість, преди-
вість (І. Калинець);

– назви психо-фізично-фізіологічних властивостей: 
зненавидь, стожаль, радосте-біда, дивен-сон, біль-са-
мота (В. Стус), знемога-млість, жаль-туга (І. Світ-
личний);

– назви часових відрізків: безчасся, хаплиноч-
ка-мить (В. Стус), пустомить, довгоніч (І. Калинець), 
гамір-день (І. Світличний), ерзацгодина (Г. Чубай);

– назви явищ природи: буря-громовиця, легіт-вітер 
(В. Стус), вітер-густовій, вітрограй (І. Калинець), ві-
тер-вітрило (І. Світличний), вітер-овація (Г. Чубай);

– назви результатів інтелектуальної діяльності: на-
пасте-злигодне-поезія, дума-думочка (В. Стус), благо-
слово (І. Калинець), бажання-дума (І. Світличний);

– назви елементів ландшафту: ридай-ріка, стого-
ра, чорностав (В. Стус), білопілля, вишгора, двоморе, 
золотоморе (І. Калинець), вир-ріка, море-крутія, ка-
мінь-гори (І. Світличний);

– іменники на позначення просторових уявлень: 
безокрай, позапростір, (В. Стус), просторіння, земле-
край (І. Калинець), безмір-простір (І. Світличний);

– назви колірних ознак: біль-білота, надсинь, 
оранж (В. Стус), злото-синь (І. Калинець);

– назви конкретних предметів: льоля-сповиток  
(В. Стус), люлька-гулька, дзвін-плакун (І. Калинець), 
лялька-фея (І. Світличний), дах-долоня (Г. Чубай);

– назви рослин та пов’язаних із ними понять: 
жар-калина, зелен-листя (В. Стус), гіркоцвіт, дивокві-
ти (І. Калинець), трава-музика, травичка-квіточка  
(І. Світличний), флейта-тополя (Г. Чубай);

– назви тварин, птахів та пов’язаних із ними по-
нять: крук-соловей (В. Стус), кінь-скакінь, чорноптах 
(І. Калинець), звір-бідолаха (І. Світличний), птах-бли-
скавиця (Г. Чубай);

– назви частин тіла: всеочі, біль-голова (В. Стус), 
нога-штатив (І. Калинець), ребра-грати (І. Світлич-
ний);

– географічні назви: грім-Колима (В. Стус), київце 
(І. Калинець);

– назви осіб: антидеспот, кат-ворог (В. Стус), ді-
вчина-пшениченька, княжна-віщунка (І. Калинець), ви-
паденець, бідака-селянин (І. Світличний);

– назви міфічних/вигаданих істот: ангел-двокри-
лець, див-бог (І. Калинець);
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– назви космічних об’єктів: сонце-орач (В. Стус), 
зіронька-свічарниця (І. Калинець), зірка-намистина, 
сонце-світло (І. Світличний) та ін.

Причиною явища, що автори-дисиденти утворю-
ють велику кількість неологічних лексичних одиниць 
на позначення предметності, є те, що час творчої ді-
яльності митців був дуже складним і суперечливим, 
позначеним суспільними катаклізмами і глобальними 
змінами в житті самих письменників. Тому дисиденти, 
що виступили проти тогочасного політичного режиму, 
водночас виступили за зміни словесного позначення 
тих речей, що їх оточували. В. Стус, І. Світличний та 
І. Калинець зуміли із власної свідомості та генетичної 
пам’яті добути великий арсенал словотвірних форман-
тів і по-новому, свіжо, яскраво означити ті реалії, що 
вже існували і мали своє найменування, а також ті з 
них, що з’явилися вперше у поетичному тексті авторів.

У поетичному словнику поетів-дисидентів оказіо-
нальні прикметники формують кількісно вагомий клас. 
Серед проаналізованих одиниць виділено такі тематики:

– назви колірних ознак: багрянокрилий, білясто- 
білий (В. Стус), сріблястоажуровий, зеленогорбий  
(І. Калинець), тендітно-пастельний, криваво-чорний 
(І. Світличний), світло-темний (Г. Чубай);

– назви емоційно-психічних станів: божевільно-ра-
дісний, весело-сумний (В. Стус), тужливо-передсмерт-
ний (І. Світличний), взолочено-лякливий (Г. Чубай);

– номінації з нумеративним компонентом: сто-
жальний, стоокий (В. Стус), тисячобарвний (І. Світ-
личний);

– назви характерологічних ознак денотата: гро-
мовокарний, всепокірний (В. Стус), життємирий  
(І. Калинець), химерно-дивний, статечно-впевнений  
(І. Світличний), світлодумний (Г. Чубай);

– назви зовнішніх ознак денотата: виголілий, гор-
бато-ззойклий (В. Стус), білостеблий, високорівний  
(І. Калинець), сніжно-чистий (І. Світличний);

– прикметники із семою темпоральності: заосінній, 
кождочасний, (В. Стус);

– номінації з компонентом на означення звукових 
явищ: дзвінкогорлий, дзвінкокрилий (В. Стус).

Як бачимо, семантика прикметників, засвідчених у 
поетичному лексиконі поетів-дисидентів, різноплано-
ва. Більшість оказіональних утворень є композитами, 
що дає можливість авторам увиразнити мовлення, на-
дати більшої експресивності.

Ідіостилям В.Стуса та І.Калинця притаманне творен-
ня прикметників, у яких колірний компонент поєднується 
з якоюсь іншою характеристикою денотата, наприклад:

– білий: біловорсий, білогрекий, білостеблий, біло-
тінний (І. Калинець), білоустий (В. Стус) та ін.;

– блакитний, голубий, синій: блакитно-розбілений, 
завійно-голубий, синьоберегий, стосиній, синьо-марев-
ний, синьо-тьмавий, несамовито-синій, зелено-синій 
(В. Стус) та ін.;

– зелений: карозелений, спижево-зелений (В. Стус); 
зеленогорбий, зеленолезий (І. Калинець) та ін.;

– чорний: сточорний, провально-чорнокрилий, 
чорнясто-жовтий, яро-чорний (В. Стус); чорнорукий  
(І. Калинець) та ін.;

– золотий: злотоверхий, злотопінний, золотокорий, 
золоторунний, золотоустий, золотовеслий (І. Кали-
нець); золотокарий, червоно-золотавий (В. Стус) та ін.;

– срібний: сріблястоажуровий, срібновежий, сріб-
ноусий (І. Калинець) та ін.;

Поети-дисиденти експериментували у створенні 
оказіональних прикметників із першим нумеративним 

компонентом (на позначення означеної та невизначе-
ної кількості). До них належать, наприклад, ад’єктиви 
з компонентами:

– сто-: стогрізний,стодумний, стожальний, стожар-
ний, стозорий, столобий, столютий, стонасторчений, 
стопровальний, стосиній, сточорний (В. Стус) та ін.;

– тисячо-: тисячобарвний (І. Світличний); тисячо-
рукий (В. Стус);

– много-: многоколонний, многокомонний, многору-
кавий (В. Стус).

Прикметники з кількісним компонентом виража-
ють переважно вищу міру вияву ознаки, а не вказують 
на точно визначену кількість чогось, названого осно-
вою твірного іменника [4, с. 154].

Оказіональним прикметникам поетів 60–70-х рр.  
ХХ ст. притаманна експресивність, оригінальність та 
більша семантична наповненість, вони сприяють ство-
ренню не лише яскравих словесних образів, а й характе-
ризуються високою інформативністю, що й відобража-
ється у їхніх структурних особливостях.

У сфері дієслівної номінації виділяються такі лек-
сико-семантичні групи одиниць зі значенням:

– «набувати певного кольору/відтінку»: вижовка-
ти, випрозоріти, висивілий (В. Стус), відзолочувати 
(І. Калинець);

– «набувати певної характеристики за світловою 
ознакою навколишнього середовища»: потьмити, 
стьмяніти (В. Стус);

– «набувати певної характеристики за зовнішнім 
виглядом»: вигорбатіти, всемаліти, самоподовжений 
(В. Стус);

– «набувати певної внутрішньої характеристики»: 
однаковішати (Г. Чубай), досатаніти (В. Стус), зне-
правдіти (І. Калинець), скацапніти (І. Світличний);

– «виконання певної конкретної фізичної дії»: 
дивитись-видивлятись (Г. Чубай), всезалишатися  
(В. Стус), лиховістити (І. Калинець), горіти-проміни-
тись (І. Світличний);

– «переміщення в просторі»: тікати-поспішати 
(Г. Чубай), покружеляти-кружеляти (В. Стус), лину-
ти-витись (І. Світличний);

– «витворювати характерний звук»: дзизчати-спі-
вати (Г. Чубай), відтонкоголосити, гей-голосити (В. 
Стус);

– «спосіб повідомлення інформації»: бреха-
ти-пасталакати (В. Стус);

– «інтелектуально-емоційно-психічна діяльність»: 
всеспогадувати (В. Стус), здумати-згадати (І. Світ-
личний).

Хоча група дієслівних новотворів у поетичному 
лексиконі В. Стуса, І. Калинця, І. Світличного та  
Г. Чубая не є численною, вони вирізняються багат-
ством і різноманітністю їх семантичної структури. 
Семантика їх прозора та зрозуміла для читача. Авто-
ри вдало створюють динамічні картини тогочасного 
буття, реалістично відтворюють зміни в суспільстві, у 
житті окремої особистості.

У галузі прислівникової номінації виділено такі 
лексико-семантичні групи новотворів:

– прислівники, що виражають стан людини: довір-
ливо-спокійно, пожадано (В. Стус), безхосенно (І. Ка-
линець), екстазно (Г. Чубай) та ін.;

– прислівники, що характеризують звуковий вияв 
дії: моторошно-тихо (В. Стус), гучно-молодо (І. Світ-
личний), стогомінно, стрімко-лунко (Г. Чубай) та ін.;

– прислівники, в основі яких лежить порівнян-
ня з іменниками-назвами явищ природи: буревійно  
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(В. Стус), громово (І. Світличний), листопадово (Г. Чу-
бай) та ін;

– прислівники з темпоральними ознаками: відзамо-
лоду, вовіки-віку (В. Стус) та ін.;

– прислівники з ознаками локальності: довсібіч, за-
потойбік-світу (В. Стус) та ін.

Більшість прислівників, зафіксованих у поетич-
ному мовленні поетів-дисидентів, утворена без пору-
шень законів словотвірної системи української мови. 
Типовим є утворення адвербіальних інновацій за до-
помогою твірного форманта -о від узуальних прикмет-
никових основ: листопадово (Г. Чубай), безхосенно  
(І. Калинець).

Оказіональні прислівники-композити є цілком зрозу-
мілі семантично, проте їхня експресивність та виразність 
збагачує мову поетичних текстів, надає більшої динаміч-
ності та точності у передачі авторського бачення світу.

Отже, аналізований матеріал засвідчує, що пое-
ти-дисиденти активно експериментували у сфері оказі-
онального словотворення. Помітним у їхній мовотвор-
чості є факт проникнення фольклорних традицій у 
творення нових художніх образів, значного розширен-
ня зображальних можливостей мови шляхом викори-
стання авторських лексичних новотворів, збагачення 
мови новими, експресивно місткими, різноплановими 
образами.

Література
1. Адах Н.А. Авторські лексичні новотвори Василя Барки (семантико-дериваційний та лексикографічний аспекти) /  

Н.А. Адах ; за ред. Г.М. Вокальчук . – Рівне : Вид-во Олега Зеня, 2007. – 136 с.
2. Бажан О. Дослідження проблем дисидентського руху в Україні в сучасній зарубіжній та вітчизняній історіографії /  

О. Бажан // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2001. – № 2. – С. 526.
3. Вокальчук Г.М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект) : [монографія] /  

Г.М. Вокальчук ; за ред. А.П. Грищенка. – Рівне : Перспектива, 2004. – 524 с.
4. Вокальчук Г.М. Словотворчість українських поетів ХХ століття : [монографія] / Г.М. Вокальчук ; відп. ред. С.Я. Єрмо-

ленко. – Острог : Вид-во НаУ «Острозька академія», 2008. – 536 с.
5. Вокальчук Г.М. «Я – беззразковості поет» (словотворчість Михайля Семенка) : [монографія] / Г.М. Вокальчук. – Рівне : 

Перспектива, 2006. – 201 с.
6. Гаврилюк Н.В. Київські неокласики: словотворчість / Н.В. Гаврилюк ; відп. ред. Г.М. Вокальчук. – Острог : Вид-во  

НаУ «Острозька академія», 2009. – 216 с.
7. Колесник Г.М. «З’являються нові слова у мові» / Г.М. Колесник // Квітни, мово наша рідна! / П. Тичина. – К. : Наукова 

думка, 1971. – С. 196–200.

8. Лісовий В. Дисидентський рух / В. Лісовий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrajinciberlinu.wordpress.
com/2009/06/23.

9. Мазурик Д. Нове в українській лексиці. Словник-довідник / Д. Мазурик. – Л. : Світ, 2002. – 130 с.
10. Максимчук В.В. Короткий словник авторських лексичних новотворів поетів Рівненщини / В.В. Максимчук // Проблеми 

й перспективи авторської лексикографії. «Регіональний» словник поетичних неолексем (Рівненщина) / відп. ред. Г.М. Вокаль-
чук. – 2-е вид. випр. і допов. – Острог : Вид-во НаУ «Острозька академія», 2008. – 192 с.

11. Оліфіренко Л.В. Словник поетичної мови Василя Стуса. Рідковживані слова та індивідуально-авторські новотвори / 
Л.В. Оліфіренко. – К. : Абрис, 2003. – 90 с.



131Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

© М. В. Мамич, 2017

УДК 81’38

Мамич М. В.

ЦІННІСНО-АКСІОЛОГІЧНІ ТА ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАРИСУ 
В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ КОНТЕНТІ ЖУРНАЛУ «ЖІНКА»

У статті представлено зміст поняття «ціннісна картина світу» як системи вербалізованих моральних цінностей. Ок-
реслено мовні особливості медіа-жанру «нарис» як різновиду художньо-публіцистичного підстилю, де провідне місце 
займають морально-етичні складники.
Ключові слова: ціннісна картина світу, антропоцентричність, публіцистичний контент, медіа-жанр, лінгвокультуро-
логічний контент.

Мамич М. В. Ценностно-аксиологические и жанрово-стилевые особенности очерка в публицистическом контенте 
журнала «Жінка». – Статья.
В статье представлено содержание понятия «ценностная картина мира» как системы вербализованных моральных 
ценностей. Определены языковые особенности медиа-жанра «очерк» как разновидности художественно-публицистиче-
ского подстиля, где ведущее место занимают морально-этические составляющие.
Ключевые слова: ценностная картина мира, антропоцентричность, публицистический контент, медиа-жанр, лингво-
культурологический контент.

Mamich M. V. Value-axiological and genre-stylistic features of the essay in the publicistic content of the “ZHINKA”  
magazine. – Article.
The article presents the content of the “value picture of the world”concept as a system of verbalized moral values. The language 
features of the media genre “essay” are defined as a variety of artistic and publicistic sub-style, in which the moral and ethical 
components play a leading role.
Key words: value picture of the world, anthropocentrism, journalistic content, media genre, linguocultural content.

У газетно-журнальному контенті багатьох видань 
нормою інформаційної політики є широке охоплення 
різновидів інформації та ціннісних орієнтирів соціуму, 
що створюють його лінгвокультурологічний контент. 
Виходячи із розуміння самого предмета лінгвокульту-
рології, тобто не лише етномаркованих знаків, мови по-
буту, мови як дзеркала народної культури (біля витоків 
цих думок на початку ХІХ ст. стояли брати Грімм, Йо-
ганн Гердер, Вільгельм фон Гумбольдт; у 60–70-ті рр.  
ХІХ ст. – Федір Буслаєв, Олександр Афанасьєв, Олек-
сандр Потебня), пропонуємо проекцію ціннісно-аксі-
ологічної теорії лінгвокультурології на мову в різних 
сферах її вияву, зокрема медійній. Адже, за гумбольд-
тівською концепцією, мова бере активну участь у всіх 
сферах культурно-дискурсивного життя – у сприйман-
ні та усвідомленні дійсності. Як справедливо відзначила  
В.І. Постовалова: «Мова <…> – виразник і зберігач не-
свідомого стихійного знання про світ, історичну пам’ять, 
про соціально важливі події в житті людини. Мова – дзер-
кало культури, що відображає образи минулих культур, 
інтуїції та категорії світосприйняття» [9, с. 30].

Цінність – це сформоване уявлення про значення об’єк-
та для суб’єкта, індивіда та суспільства. Ціннісно марковані 
в культурі смисли корелюють із ключовими концептами як 
інваріантними утвореннями, у яких відкладаються образи 
часу, оцінки подій та людей. Ціннісним для людини стає 
те, що набуває певного смислу в діяльності серед інших 
людей, що її оточують. Ціннісне поступово стає мотивом 
діяльності людини [1, с. 5], чуттєвим орієнтиром, ідеалом, 
що задовольняє широке коло потреб.

Взаємодія ціннісно-аксіологічних координат ство-
рює картину світу, виражену в мові. Останнім часом 
мовознавці наголошують на тезі, що картина світу – це 
відображення досвіду певних народів за допомогою 
вербалізації та орієнтації на інтереси людини (В.В. Жай-
воронок [3], Л.А. Лисиченко [6] та ін.). Цей досвід може 
бути виражений у мові, де створює відповідну мовну 
картину світу, що має часопросторові, жанрово-стильо-
ві, лінгвоестетичні координати динаміки.

Обґрунтовуючи антропоцентричність змісту кар-
тини світу, В.І. Карасик увів у науковий обіг поняття 

«ціннісна картина світу», під яким запропонував ро-
зуміти «систему моральних цінностей, етичних норм 
і поведінкових правил, яка реконструюється у вигляді 
взаємопов’язаних оцінних суджень, що співвідносять-
ся з юридичними, релігійними, моральними кодексами, 
загальноприйнятими судженнями здорового глузду, ти-
повими фольклорними і відомими літературними сюже-
тами» [4]. Ціннісна картина світу має свої домінанти, що 
визначають тип культури, підтримуваної в мові. Отже, 
вона – складник мовної (колективної та індивідуальної) 
свідомості, що може бути описана, на переконання зга-
даного дослідника, за допомогою концептів як смисло-
вих утворень, що відображають сприйняття, розуміння 
певного феномена в соціальній дійсності.

Вербалізуючись, як і концепти, ціннісні орієнтири 
беруть активну участь у процесах формування, підтри-
мання стабільності та розвитку ціннісної картини сві-
ту певного соціокультурного простору у складі мовної 
картини світу. Лексика, фразеологія у структурі тексту, 
смисловираження відображають концептуально-цін-
нісну картину світу. Порівняємо у зв’язку із цим думку  
В.І. Кононенка: «Синергетичні, лінгвокреативні по-
тенції вербальної одиниці виявляють себе в образному 
слововживанні у взаємодії когнітивних і дискурсивних 
чинників з опосередкованим осмисленням духовно-куль-
турних цінностей [виділення наше – М. М.] – концепто-
сфери національної спільноти» [5].

Отже, цінність для соціуму – це щось вагоме, важли-
ве з-поміж об’єктів чи суб’єктів довкілля, це те, із чим 
індивід чи соціальна група тісно пов’язані. Ціннісними 
є характеристики наукового знання, а також мораль-
но-етичні та художньо-естетичні складники концепту-
ально-мовної картини світу. З погляду О.О. Маленко: 
«У реальному бутті переваги надають тим цінностям, 
що уможливлюють повноцінне життєвлаштування в 
його конкретних виявах, суспільному впорядкуванні. 
Простір ідеального буття окреслюють духовне, інтелек-
туальне, інтуїтивне в існуванні людини, що вповні реа-
лізується в поетичній творчості. Цінностями при цьому 
стають екзистенційні й інтелектуальні рівні самої мови 
як сфери духовної діяльності людини» [7].
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Ще одне важливе уточнення. Цінність завжди ко-
релює з оцінкою і без неї не існує. Оцінки, як відомо, 
можуть бути виражені емоційно-чуттєво, у раціональ-
но-вербальній формі, у формі прагматики поведінки. 
Для лінгвокультурології найважливіше вербальне ви-
раження оцінки. Цінність і оцінка закріплюються у 
словах-цінностях, які відображають концепти, образи 
глобального та етнічного світів. Лінгвокультура на-
ції семіотизується у вербальних знаках – словах, сло-
вах-символах, словах, у яких відбито мовно-предметний 
і мовно-психологічний зрізи часу, а також стереотипні 
формули, сформовані в комунікативних ситуаціях [2].

Ціннісні орієнтири переплетені в тому чи іншому 
друкованому газетно-журнальному джерелі, у його кон-
тенті і тісно взаємодіють з інформаційною структурою 
видання. Вони визначальні для неї, а також для рубрика-
ції, відбиваються у системі заголовків, за якими уявний 
читач орієнтується щодо змісту текстів, вибору текстів 
для читання. Знаки лінгвокультури – етномарковані 
слова, словосполучення, повторювані (наскрізні) слова, 
фразеологізми, перифрази, публіцистичні кліше, паре-
мії, прецедентні імена, мовно-естетичні знаки культури, 
слова-носії історичного досвіду народу, навіть цілі тек-
сти – пронизують усю медійну інформацію, створюючи 
вертикальний контекст культури із ціннісно марковани-
ми універсальними знаками та етнічними стереотипами. 
Усі вони відбивають ментальність та духовний світ со-
ціуму на кожному конкретному відрізку його розвитку.

Категорійною ознакою мови засобів масової інфор-
мації (далі – ЗМІ) є її публіцистичність, яка охоплює й 
актуальність, а значить, ціннісно-аксіологічне напов-
нення проблемами сучасності. Медіа-жанри (далі – МЖ) 
ЗМІ змодельовані на репрезентацію iнформацiї громад-
сько-політичної, суспiльно-культурної, виробничої, на-
вчально-виховної сфер дiяльностi спільноти; їх зміс-
тове наповнення спрямоване на розв’язання важливих 
суспiльно-полiтичних, соцiально-економiчних, iдеологiч-
них, морально-етичних, творчих проблем; вони призна-
чені активно впливати на читачів, давати оцiнку предмету 
інформації, активізувати емоцiйно-експресивне ставлен-
ня до фактів та суб’єктів розмови. Усі ці ознаки охоплює 
публіцистичний контент політематичного ЗМІ.

Відповідні медіа-тексти (далі – МТ) насичені лекси-
ко-тематичними, лексико-семантичними класами слів 
(суспiльно-полiтична лексика та лексика iнших сфер 
дiяльностi й галузей науки i життя), які прийнято спів-
відносити з публіцистичним стилем. На вiдмiну вiд МЖ 
iнших контентів, публіцистичний тяжіє до аналітизму, 
логiзації викладу, переплетених з образним мовним ви-
раженням; документальна фактографiчнiсть поєднана 
з емоцiйною оцiнкою явищ, дiй, процесiв суспiльної 
ваги. Публіцистизм пронизує, безумовно, й інші контен-
ти політематичного ЗМІ, утім саме він орієнтований на 
лінгвокультурологічну актуалізацію соціальних, політич-
них, релігійних цінностей (якщо ми говоримо про МЖ 
з ознаками власне публіцистичного підстилю), а також 
естетичних, моральних (МЖ з ознаками художньо-публі-
цистичного підстилю), пізнавальних (МЖ з ознаками на-
уково-популярного/науково-публіцистичного підстилю).

Традиційно до жанрів художньо-публіцистичного пiд-
стилю, в контексті лiнгвостилiстики, відносять нариси, 
есе, фельєтони, памфлети (Л.І. Мацько [8], Г.Я. Солганик 
[10]). Відомо, що тексти такого МЖ засвідчують один iз 
векторів взаємодії стилів і жанрів літературної мови: у 
них посилюється роль мовно-естетичного компонента, 
що виконує функцію засобу оповідання про події в ху-
дожньому ключі, засобу образного, конкретно-чуттєвого 

узагальнення, соцiальної, емоцiйної оцiнки факту, подiї, 
явища. У художньо-публіцистичних МЖ більш виражене 
авторське «я» (персоналiзованiсть), можна виявити iн-
дивiдуально-авторськi стилiстичнi ознаки.

За нашими спостереженнями, у відомому видав-
ничому проекті – журналі «Жінка» – МЖ «нарис» ре-
презентований такими різновидами, як проблемний  
і портретний. Оскільки за художньо-публіцистичним 
підстилем закріпилася функція оперативного фактогра-
фічно-експресивного відгуку на суспільно важливу по-
дію, розкриття на документальній основі образу цікавої, 
знакової особи, то публіцистичний контент названого 
журналу не може обійтися без МТ із такими жанро-
во-стильовими особливостями.

Ціннісно-аксіологічні та жанрово-стильові озна-
ки МЖ «проблемний нарис» відбиває, наприклад, МТ, 
спрямований на висвітлення такого гострого питання 
суспільного значення, як пам’ять про розстріляних у Ба-
биному Яру (МТ «Вона <…> вдова матроса» («Жінка», 
2012 р., № 9)).

Композиційно МТ розбитий на три частини. Пер-
ша – насичена художньо-образними компонентами, у 
якій авторка вводить читача в ситуацію через короткий 
опис довкілля (iндивiдуально-авторськi метафори, по-
рівняння, експресивні епітети), що далі контрастує із 
чорно-сiрими конкретно-чуттєвими образами, пор. опис 
сонячного дня (Була це літня яскрава днина, коли сонце 
розкошувало, як молода іменинниця, птаство заливало-
ся нестримним радісним співом, земля пишалася роз-
маїттям квiтiв, метеликів, трав) та пам’ятного місця 
(Посеред цієї розкоші життя, святкового радісного єд-
нання землі й неба дисонансом стояв над Бабиним Яром 
грізний монумент полеглим. Поодинокі перехожі, сков-
знувши поглядом по мармурових застиглих муках, про-
бігали швиденько, не стишуючи ходи, не зупиняючись. 
Попри густий затінок, буяння квiтiв, упорядкованість 
алей, прогулюватися сюди не приходять).

Знайомство з персонажем, його словесний портрет 
короткі: Мою увагу привернула жінка в літах, скром-
но одягнена, яка стояла перед пам’ятником. Похила її 
постать навіть із-за спини вказувала на глибокий сум i 
скорботу. У цитаті акцент зроблено на настроєвих лек-
сико-семантичних компонентах, стислих ознаках зов-
нiшностi.

Друга частина аналізованого МТ – розповідь незна-
йомки, що пояснює її скорботу й увагу до цього пам’ят-
ного місця. Журналіст оформляє її мову як оповідь вiд 
першої особи: Оце ж мені було літ чотирнадцять у ту 
пору. Мама послала до родички сказати їй, що завтра 
поїдемо у село до бабусі, бо тут уже далі залишатися 
нам не можна. «Але гляди мені, не затримуйсь. Одна 
нога – тут, друга – там. Та не йди через Бабин Яр: там 
нiмцiв повно». Вiдповiдно, стрижневі синтаксичні струк-
тури, що ведуть оповідь, нанизують iнформацiю про 
подію, – означено-особові речення (Таки затрималась 
у тітки. А щоб надолужити згаяний час, таки пішла 
навпростець через той-таки Бабин Яр). Опис бачено-
го страхіття передано стисло – за допомогою дiєслiв на 
означення руху: А один вiд кулi якось крутнувся, розвер-
нувся до яру спиною, зняв руки догори i впав не у яр, а в 
протилежний бік. І тоді німець підскочив i довго-довго 
стріляв по ньому. Тіло хлопця ще деякий час здригалося, 
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i <…> Я вже нічого далі не бачила <…>. Переживання 
дівчини вiд побаченого передає опис її хворобливого фі-
зичного стану: Вся так трусилася, начебто через мене 
пропустили струм. Поплазувала звивистою стежкою. 
Десь уже аж при виході з яру знову спробувала звести-
ся на ноги. Це мені вдалось <…>. Глибокі психологiчнi 
враження, що трансформувалися в образ живого матро-
са, втілено також в описі сновидінь: А вночі мені снився 
матрос. Снився живим, здоровим. Удень я собі дома-
льовувала йому очі, його слова, дослухалася до його го-
лосу. Згодом навіть почала подумки розмовляти з ним.

У третій частині нарису журналіст вдається до пу-
бліцистичного урочисто-скорботного узагальнення з 
фігурою повтору, підсиленою графічно: СТО ТИСЯЧ 
розстріляних лежать пiд нами. Обірвано СТО ТИСЯЧ 
життів, перестало битися СТО ТИСЯЧ сердець. Нi в 
чому не винних! Серед них діти i немовлята!

Прикiнцевi ключові слова нарису – пам’ятати, не за-
бувати – суголосні назві МТ, його темі: Допомогти не за-
бувати нi у свято, нi в будень, нi в сонячні дні, нi в непогiдь, 
нi в радості, нi в скорботі про тих, хто віддав своє жит-
тя, життя своїх ненароджених дітей для того, щоб ми 
чули спів пташок, грілися пiд ласкавим лiтнiм сонечком, 
закохувалися й любили, вірили i сумнівалися <…>; Я низько 
вклонилася незнайомцi, що несе в собі пам’ять про події.

МЖ «портретний нарис» орієнтований на створення 
образу особистості з певними перипетіями її життєво-
го шляху, внутрiшнiх переживань, роздумів про життя 
тощо. На вiдмiну вiд художнього тексту, у портретному 
журнальному нарисі йдеться про реальну особу, яка за-
ймає певне місце в суспiльствi, репрезентує певну соці-
альну чи культурно-мистецьку групу людей.

Час та зацікавлення спільноти, що становлять част-
ку його образу, відбивають i МТ цього МЖ. Наприклад, 
у 1980-тi рр., коли ще був сильний інтерес до постатей 
т. зв. революційного часу (10–20-их рр. ХХ ст.), на сто-
рінках тоді «Радянської жінки» був опублікований МТ 
«Груповий портрет з Оксаною Коцюбинською» («Ра-
дянська жінка», 1988 р., № 1); знаковим для 1990-х рр. 
був нарис про життя i творчість, кiнокар’єру Вероніки 
Кастро, яка зіграла головну роль у першому бразиль-
ському серiалi, що демонструвався на екранах країн 
колишнього СРСР («Чула, Чулiта, яка ти насправді?» 
(«Жінка», 1993 р., № 5)).

Кожен iз МТ має свої мовно-стилiстичнi та компо-
зицiйнi особливості. Насамперед вони вiдрiзняються 
тим лексичним складом, що утримує медіа-топiк, пор.: 
у першому МТ переважає суспiльно-полiтична лекси-
ка – дружина легендарного організатора i командира 
Червоного козацтва, більшовицька партія, Лютнева 
революція, сибірське заслання, Київський міський біль-
шовицький комітет, нелегальний учнівський гурток, 
член редколегії урядового органу Радянської України, 
боротьба проти німецьких окупантів та українських 
буржуазних нацiоналiстiв тощо; у другому МТ – лекси-
ка культури та мистецтва: сходження на Олімп, найфо-
тогенiчнiше обличчя, головні ролі у телесеріалах на 
«Телевiсi», найпопулярнішу в Мексиці музичну програму 
«Ла мовiда», прямий ефір, любов телеглядачів i т. iн.

Перший нарис структурований як груповий портрет: 
це відгуки, розповiдi сучасників головної героїні – Окса-

ни Коцюбинської, старшої доньки славетного Михайла 
Коцюбинського. Другий – за сферами життя відомої ак-
триси та телезiрки i параметрами оцінки її як особисто-
сті (родина, зовнiшнiсть, характер, любов, кар’єра).

Обидва портретні нариси містять обов’язковий 
складник – вирізнення iндивiдуальних рис особистості. 
Отже, стилістично навантаженими стають вiдповiднi 
ключовi соматизми, характеристичні епітети, абстракти 
на позначення рис характеру, особливостей поведінки. 
Наприклад, словесний портрет Оксани Коцюбинської 
створюють такi, іноді навіть антитетичні, маркери 
зовнiшностi: Вся її краса й привабливість – це чудове 
поєднання яскравих барв. Її зовнiшнiсть була такою 
довершеною, що навіть в тисячному натовпі відразу 
помітиш i замилуєшся (зі спогадів товаришки О. Сит-
ниченко); Оксану я не назвав би красунею: риси обличчя 
неправильні, та й ніс аж ніяк не античний. <…> Нi, не 
було в ній класичної жiночностi, яка в той час неодмін-
но пов’язувалася із чимось блідим, хворобливим i кволим. 
Все міцне: шия, плечі, уся постать міцно збудована. 
Зате талія – тростинка, та й годі! Рухи жваві, пори-
вчасті.<…> (зi спогадів чоловіка – В. Примакова).

У портретному нарисі Вероніки Кастро актуалі-
зовано також оцiннi епітети, позитивно марковані ха-
рактеризувальнi дієслова, прикметники, аксiологiчнi 
іменники на означення поведінки, рис зовнiшностi, про-
фесійної успiшностi. Отже, вона постає як вдячна доч-
ка (Вероніка із вдячністю й побожною шанобливістю 
в усіх інтерв’ю наголошує, що саме мама допомогла їй 
стати такою, якою вона є), приємна у спiлкуваннi лю-
дина (Тонке відчуття гумору й невимушена реакція на 
нього. <…> бажання розуміти співрозмовника i бути 
йому зрозумілою), особистість із високою самооцінкою 
i самопрезентацiєю (Натомість прагнула доводити це 
щодня, щогодини невтомною працею <…>; Завжди 
підтягнута, точна, сумлінна, уважна до людей) і под.

Час i людина, її оточення – це також важливий склад-
ник МЖ «портретний нарис». Для репрезентації середо-
вища, у якому сформувалася i жила Оксана Коцюбинська, 
знаковими стають номінації осіб – Микола Лисенко, Воло-
димир Самійленко, Микола Чернявський, Борис Грінченко, 
Павло Тичина, Василь Еллан-Блакитний, Максим Горький. 
Щодо Вероніки Кастро, то для глядача початку 1990-х рр. 
світ південноамериканської культури постав через імена 
актора Хорхе Мартiнеса та чилійського співака Адольфо 
Анхеля, а також автора сценарію серіалу «Багатi теж пла-
чуть» нікому до того не відомої жінки Інес Родени.

Автори портретних нарисів використовують як засіб 
підсилення аргументації висловлення самих персона-
жів творів про себе. Пор. самооцінку Оксани Коцюбин-
ської: Хочу знати багато <…> Хочу бути щасливою, 
хочу вміти помагати людям, хочу жити по-людському. 
Водночас для самохарактеристики Вероніки Кастро 
використано уривки з її інтерв’ю: Ненавиджу сигаре-
ти, – говорить актриса, – але ніяк не подолаю себе. Не 
допомогли й екстрасенси. Палю п’ятнадцять рокiв. До 
алкоголю ставлюся спокійно, – продовжує Вероніка. – 
Улюблений напій – кава з молоком; Коли впала Берлін-
ська стіна, я раділа, як дитя. А сьогодні – сумніви. Не 
знаю, не знаю. <…> Югославія, війна в Росії. <…> По-
літика не для мене! та ін.
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Отже, МЖ «нарис» поєднує ціннісно-аксіологічні 
та жанрово-стилiстичнi ресурси публіцистичного та 
художнього функціональних різновидів літературної 
мови, ширина медіа-топіків скорельована між двома 
різновидами МЖ – проблемним і портретним нариса-
ми. Документальність і фактографічність перемежована 

з різними градуйованими засобами емоційності та екс-
пресивності, соціокультурного наповнення відповідного 
часу створення МТ. Публіцистичний контент журналу 
«Жінка» насичений різноманітними часово, соціально, 
морально, етично маркованими складниками ціннісної 
картини світу.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ КІТЧУ 
В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНУ

У статті здійснено спробу окреслити лінгвокультурне осмислення поняття «кітч» у художньому українському постмо-
дерному дискурсі та визначити його ключові ознаки.
Ключові слова: кітч, постмодерн, лінгвокультурний.

Мартакова А. В. Лингвокультурный аспект китча в художественном дискурсе украинского постмодерна. – Статья.
В статье предпринята попытка очертить лингвокультурные осмысления понятия «китч» в художественном украин-
ском постмодерном дискурсе и определить его ключевые признаки.
Ключевые слова: китч, постмодерн, лингвокультурный.

Martakova A. V. Linguocultural aspect of kitsch in artistic discourse of Ukrainian postmodernism. – Article.
The paper has made an attempt to outline the linguocultural understanding of the concept of “kitsch” in postmodern Ukrainian 
literary discourse and identify its key features.
Key words: kitsch, postmodern, linguocultural.

Постмодерна поезія, послуговуючись відповідни-
ми засобами і способами її текстотворення, основним 
завданням яких є реалізація світоглядних позицій ав-
тора, визначає типовий характер постмодерністського 
дискурсу. Одним із таких характерних проявів пост-
модерністської спрямованості тексту можемо вважати 
кітч.

Кітч – одне з найбільш неоднозначних явищ літе-
ратури сьогодення. Складність його вивчення полягає 
у відсутності чіткої дефініції самого поняття. Вивча-
ючи питання визначення кітчу, можна натрапити на 
різні критерії, які й визначають, що є власне кітчем, а 
що необхідно віднести до класичної чи масової літера-
тури. Дослідження кітчу можливе тільки за умови уз-
годження і взаємодії двох аспектів: культурологічного 
та лінгвістичного [9]. Така думка обґрунтовується тим, 
що кітч – явище культурологічне, але нерозривно зв’я-
зане з його мовним вираженням. Мова ж певною мі-
рою визначається саме культурою і є її безпосереднім 
вербальним вираженням. Їх взаємодія дозволяє вияв-
ляти в них як щось загальне, так і специфічне, оригі-
нальне. Таким специфічним є і постмодерний кітч в 
українських поетичних творах, що визначається націо-
нальною своєрідністю. Американський лінгвіст Е. Се-
пір так висловлювався про взаємодію лінгвістичного 
та культурологічного аспектів: «Не можу я визнати й 
справжньої причинної залежності між культурою і мо-
вою. Культуру можна визначити як те, що суспільство 
робить і думає. Мова є те, як думають. <…> Цілком 
справедливим є і те, що історія мови й історія культу-
ри розвиваються паралельно» [12, с. 171]. Тож україн-
ський кітч як вираження постмодерністської вектор-
ності поетичного тексту необхідно розглядати саме в 
лінгвокультурному аспекті.

Актуальність обраної дослідницької проблеми ви-
значається недостатністю вивчення феномена кітчу як 
лінгвокультурного явища в українській постмодерній 
поезії. Тому мета розвідки – здійснити спробу осмис-
лення лігвокультурного поняття «кітч» у системі по-
стмодерного дискурсу й конкретизувати його місце в 
літературі зазначеного мистецького формату.

Твори, основою яких є кітч, мають структуру та 
форму, схожу зі справжнім мистецтвом високого рівня, 
проте за фактом є тільки його імітацією. Продукт кіт-
чу характеризуються наявністю шаблонів, стереотипів, 
кліше, запозиченням найхарактерніших ознак і форм 
народного чи класичного мистецтва, еклектичним по-

єднанням стильових характеристик, що втілюються в 
яскравій, модерній формі. Художню образність, ори-
гінальність, новизну форми, сюжету чи змісту, вишу-
каність підміняють стереотипом, банальністю, триві-
альністю, штампом. Відсутність якісного художнього 
відбору, який робить твір багатозначним, високохудож-
нім, його спрощена і груба зовнішня форма призводять 
до того, що зміст твору стає спростованим [11].

Деякі з дослідників вважають, що кітч як прояв від-
сутності смаку існував у мистецтві завжди. Елементи 
кітчу можуть проявлятися в будь-яких напрямах мисте-
цтва тоді, коли автор, пристосовуючись до смаків чита-
чів, знижує мистецький рівень твору для задоволення 
інших потреб. Іноді в сучасному мистецтві актуальна 
тема знаходить втілення у формі, що не має справжньої 
мистецької цінності й розрахована на масового спожи-
вача [8]. Суть кітчу в його хамелеонстві, здатності ма-
скуватися залежно від потреб сучасної, актуальної для 
нього культури, спростовуючи найсвятіше або ж возве-
личуючи найубогіше.

Виходячи з відомого судження, що ніщо не виникає 
з нічого, можемо припустити, що кітч існував у куль-
турному просторі задовго до постмодернізму та навіть 
модернізму. Беручи до уваги той факт, що феномен кі-
тчу існує не тільки в літературі, а й у багатьох інших 
сферах, можна стверджувати, що кітч існує паралельно 
з людським існуванням саме з того моменту, коли по-
чалося змішування мистецьких форм, імітування висо-
кого та естетичного. Починаючи з 1930-х рр. розвідки, 
присвячені більш детальному аналізу цього феномена, 
з’являлися в закордонних практиках, щоб у 1970-х рр. 
знайти своїх послідовників серед вітчизняних дослід-
ників [11]. Враховуючи політичну ситуацію України 
1970-х рр. (відсутність її самостійності), усвідомлення 
цього явища мало чіткі обриси ближче до 1980-х рр., 
коли кітч розглядався вже як естетичний феномен з ан-
тиестетичною конотацією.

Своє відображення кітч має у всіх сферах люд-
ського існування. Як зазначає відомий американський 
арт-критик Клемент Грінберг: «Кітч не обмежується 
містами, у яких він народився, але й випліскується в 
сільську місцевість, змітаючи народну культуру. Не ви-
являє кітч пошани до географічних і національно-куль-
турних меж. Ще один масовий продукт західної про-
мислової системи, кітч іде тріумфальним маршем по 
світу, в одній колоніальній імперії за іншою стираючи 
відмінності тубільних культур і залишаючи ці куль-
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тури без прихильників, так що нині кітч стає універ-
сальною культурою, першою в історії універсальною 
культурою» [7]. Не стала винятком і художня літера-
тура. Переломний момент національного усвідомлення 
разом зі змінами історичних епох та культурних пара-
дигм синхронно змінювали й ціннісні підвалини кітчу, 
утворивши певне нашарування, «сендвіч», інтегрував-
ши кітч до операбельного простору засобів вираження 
постмодерну [8].

Кітч є культурною категорією. Наголошуючи на 
одній з основних функцій кітчу – відтворення, іміту-
вання, – слід зазначити, що вона тісно переплітається з 
«антиестетичною» функцією, бо саме естетиці та кра-
сі кітч протиставить свою естетику симуляції. Власне 
естетика симуляції і є найчіткішим відображенням со-
ціальних, класових характеристик, які проявляються в 
субкультурі [2].

Кітч (з нім. кitsch – халтурка) розуміють як один із 
найперших стандартизованих проявів масової культу-
ри, які характеризуються серійним виробництвом та 
статусним значенням, орієнованим на потреби буден-
ної свідомості [4].

На сьогодні поняття кітчу досліджується у пра-
цях українських та зарубіжних учених. Розглядаючи 
український кітч у постмодернізмі, літературознавець 
Т.А. Гундорова вказує на його попередню природу: 
«Постмодерні підходи до визначення природи кітчу 
спираються на практику постструктуралізму і декон-
структивізму. Зокрема, запропоноване Ж. Деррідою 
поняття «критичної реафірмації», по суті, відповідає 
поняттю повторної естетизації» [6, с. 32], «Кітч – мі-
кромодель масової культури, семіотична програма якої 
– імітування, копіювання та перетворення мистецтва 
на товар. Після романтизму, який спонукав зацікавлен-
ня красивим, кітч живе у кожному мистецькому явищі. 
Мистецтво бореться з ним або, навпаки, використо-
вує естетичну природу кітчу, коли, подібно до вірусу, 
прищеплюється до мистецького явища (артефакту), 
проникає в нього і трансформує його, породжуючи 
нові формальні та смислові видозміни. Таким чином,  
кітч – це своєрідний засіб перекодування і, зокрема, 
травестіювання високої культури» [6, с. 5].

Лінгвістичне значення кітчу виділяємо, спираю-
чись на попередні погляди у філологічний науці. Так, 
Ж. Бодрійяр говорить, що кітч «визначається пере-
важно як псевдооб’єкт, тобто симуляція, копія, штуч-
ний об’єкт, стереотип; для нього прикметні бідність у 
тому, що стосується реального значення, і надмірність 
знаків, алегоричних референцій, різнорідних коно-
тацій, екзальтація в деталях і насиченість деталями»  
[1, с. 144].

Розглядаючи поданий феномен у контексті пост-
модерного дискурсу, О.О. Маленко зазначає: «Реаліза-
ція нового літпроцесу (новоліту) в умовах української 
культурної дійсності позначилася насамперед на мов-
ній картині постмодерного тексту, яка стає екраном 
художніх рефлексій автора-деміурга, репрезентуючи 
його інтенційну програму текстотворення. При цьому 
формально-змістові рівні тесту вповні відбивають ак-
туальну суспільну ситуацію. Абсурд, беззмістовність, 
руйнація цінностей, дифузія свого й чужого (культури, 
інформації, мови) вербалізується колажуванням різно-
рівневих мовних кодів, знаків, цитаціями, словесною 
абракадаброю – кітчем» [10, с. 426].

Покликаний привертати й концентрувати на собі 
увагу, використовуючи фольклор та масовість, не зу-
пиняючись навіть перед блюзнірством, постмодерний 

кітч характеризується зміною літературних форм, 
оновленням мови, звільненням від штампів та акаде-
мічних шаблонів. Кітч, безумовно, орієнтований на 
імітацію, що не відповідає елітарним естетичним ви-
могам; на масовість та популярність; на комерційність; 
сентиментальність та зреченість від реального буття. 

Тісний зв’язок кітч має з фольклором. Він не імітує 
фольклор, а використовує його як знаряддя для іміта-
ції. Можемо припустити, що фольклорні форми стали 
популярними для кітчу не тому, що вони звичні для 
народу. Зародки взаємозв’язку кітчу та фольклору бе-
руть початок від штучного відтворення народних цін-
ностей, коли велася тоталітарна політика відновлення 
культури, її популяризація (часи несамостійної Укра-
їни). Саме така політика і стала причиною асоціації 
фольклору з кітчем. Тільки розрізнення тонких граней 
фольклору й кітчу дають змогу визначити суть різних 
явищ за умови їх колосальної схожості.

Поети-постмодерністи використовують народний 
фольклор як кітч, вживаючи прислів’я, приказки, на-
родні вислови зовсім в іншому сенсі: що відділяє слово 
від діла а душу від тіла / і тіло від тіла і те що впало 
саме від того / котре ще не сіло [13, с. 194]; мамо мила в 
твого сина / стала сива голова / напою коня бензиною / 
хай собі співа [13, с. 178]; я лікував склероз пургеном /  
а клина клином вибивав [13, с. 86]. Використання на-
родної символіки: цей народ-недород цей кашометал /  
борщограніт писанкокриця / словом те що мовчить / 
тільки ридма ридає криниця / тільки криком кричить 
трава / ти кумівщино моя сватівщино моя ти жива / 
рідне ніщо моє [14, с. 9]; небо тут правильних кольорів 
бо інших немає а четвер / чистий хоча казали був іще 
якийсь та про нього вже забули / калина тут також 
крилата а квіти самі себе малюють на / стінах хат 
[14, с. 35]; мовчиш мій вовче не мовчи / вже після світу 
намочився / топчи той ряст топчи його топчи / бо 
так цвіте цвинтарна вишня [14, с. 75]. Використання 
спростованої лексики, русизмів, що перегукується із 
суржиком: І журнал «Україна», / І журнал «Аганьок». /  
пнись не в руководящі, – / Невелике цабе. / Й ближчим 
будь до трудящих, / Умоляю тебе! [3, с. 232]; Травень, 
а так, понімаєте, холодно. / Так, понімаєте, все навпа-
ки; [3, с. 249].

Таке використання кітчу забезпечує масовість, по-
пулярність серед неелітарних верств населення, котрі 
у повсякденному житті спілкуються за допомогою 
суржику. Саме суржик для багатьох сільських мешкан-
ців є «побутовим мовленням», у якому поєднано лек-
сичні та граматичні елементи української та російської 
мов без дотримання норм літературної мови [5]. Пере-
гукування суржику й кітча свідчить про те, що, існую-
чи паралельно, згадані форми як засоби вираження й 
оформлення авторського наміру є взаємопроникними. 
Суржик стає контекстуальним оформленням кітчу, й 
таке його використання є характерним саме для літера-
тури постмодерну.

Комерційна направленість кітчевих текстів зумов-
лена основною метою – реалізацією літературного 
матеріалу. Постмодерні тексти, будучи здебільшого 
поверхневими за змістом, не розраховані на елітарного 
читача, покликані не обтяжувати, а, навпаки, макси-
мально наблизитися до сьогодення для більш швид-
кого сприйняття, віддзеркалення реального світу крізь 
призму паралельного «споглядання» твору. Поети ви-
користовують кітч поряд з іншими прийомами орга-
нізації тексту, за допомогою чого й досягають постав-
леної мети. Літературно естетичний, контекстуально 



137Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

наповнений, «високий» твір ніколи не ставав лідером 
продажу, який можна побачити повсюди. Кітч же, на-
впаки, дає змогу займати провідну позицію на ринку 
літератури загалом.

Визначаючи лінгвокультурне підґрунтя кітчу, який 
розглядається у зрізі українського постмодерного дис-
курсу, окреслюємо такі його риси: недотримання пра-
вил організації високоякісного художнього тексту, пов-
не редукування змістів, взаємопроникнення й тотальна 

імітація. Кітч як самостійний феномен об’єктивується 
в тексті на рівні мовностилістичної організації, завдя-
ки чому зазнають втілення світоглядні й текстотвірні 
інтенції автора постмодерного поетичного твору, від-
бувається орієнтація на масовість і популярність літе-
ратури, реалізуються комерційні цілі. Обсяг представ-
леної розвідки не передбачає широкоформатний аналіз 
засобів проявлення кітчу в постмодерному тексті й ста-
новитиме тему подальших досліджень.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЦІННІСНИХ ПІДСТАВ УСПІХУ 
В СУЧАСНИХ УКРАЇНОМОВНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Статтю присвячено дослідженню текстів україномовних засобів масової комунікації щодо вербалізації ціннісних орі-
єнтирів у житті сучасних українців та створення мовної моделі успіху в різних сферах діяльності, яка б враховувала 
різноаспектні критерії.
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Статья посвящена исследованию текстов украиноязычных средств массовой коммуникации по вербализации ценност-
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Marchuk L. M. Verbalization of value prepositions of success in modern Ukrainian-speaking media communications. – Article.
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Питання підготовки успішних фахівців у сучас-
ній Україні є актуальним у таких аспектах: освітніх, 
економічних, політичних, виробничих та ін., тому ця 
проблема є об’єктом дослідження багатьох галузей 
науки. Разом зі змінами, які відбуваються в суспіль-
стві, змінюються і соціальні пріоритети успіху, які, 
крім загальних філософських моральних цінностей 
(таких, наприклад, як добро і зло), мають у своєму 
складі й ментальні, релігійні, соціальні, затребувані 
суспільством на певному етапі розвитку, чинники. 
Тому питання відтворення ціннісних основ успіху 
в сучасному українському просторі через україно-
мовні засоби масової інформації (далі – ЗМІ) досить 
важливе, оскільки перед дослідником постає завдан-
ня аналізу ментальних, лінгвокультурологічних, со-
ціально зумовлених, економічних, соціолінгвістич-
них та ін. аспектів ціннісних підстав успіху.

В.Т. Лозовецька досліджує професійну кар’єру 
особистості в сучасних умовах для психолого-педаго-
гічної допомоги особистості у здійсненні її кар’єрних 
планів [7]. Н.П. Панчук аналізує психолого-педагогіч-
ні підстави для успішної кар’єри студентів педагогіч-
них вишів та стверджує, що «<…> життєва орієнтація, 
являючись одним із видів ціннісної орієнтації, займає 
одне із центральних місць у визначеному способі 
життя людей, закріплюючи в ньому ієрархію видів ді-
яльності, залежну від об’єктивних умов» [10, с. 550]. 
Т.В. Скрипаченко описує теоретичні засади ціннісних 
орієнтацій та зазначає час появи терміна, аналізує 
зміни, які відбуваються в усвідомленні ціннісних під-
став успішності в сучасної молоді, що «<…> в умовах 
перехідного кризового суспільства вивчення стану та 
зміни ціннісних орієнтацій пояснюється насамперед 
практичною нагальністю. Саме тут постає необхід-
ним дослідження впливу духовних цінностей на фор-
мування особистості. Духовність передбачає вихід за 
межі егоїстичних інтересів, за межі особистої кори-
сті, вона центрована на моральній культурі людства. 
Адже від того, з якою якістю цінностей українці жи-
тимуть у ХХІ ст., залежатиме напрям соціально-куль-
турного та політико-економічного розвитку суспіль-
ства завтра, поява нових економічних, політичних та 
інших типів поведінки» [11, с. 211].

О.В. Москаленко стверджує, що ціннісно-смис-
лова сфера особистості може виявитися лише в по-
єднанні структурних компонентів, до яких входять: 
особистісні цінності (відпочинок; матеріальне ста-
новище; насолода щасливим; пізнання нового у сві-
ті; здоров’я); цінності досягнень (соціальний статус 
та керування людьми; визнання та повага); суспіль-
но-соціальні (спілкування; соціальна активність; до-
помога і милосердя; кохання) [9].

І.Д. Бех ціннісні орієнтації особистості розглядає 
як «<…> складний регулятор людської життєдіяль-
ності, який відображує у своїй структурній органі-
зації і змісті особливості об’єктивної дійсності, що 
охоплює і зовнішній для людини світ, і власне люди-
ну в усіх її об’єктивних характеристиках» [1, с. 15].

Успішні домінанти виховуються в людини з ди-
тинства, проте у ЗМІ розуміння успішності виража-
ються в певних формулах або мовних штампах, які 
також можуть змінюватися, оскільки відбивають на-
гальні потреби часу та суспільства, особисте став-
лення людини до успіху та її прагнення і бажання в 
різний період життя. Нас зацікавили питання відтво-
рення ціннісних підстав успіху засобами української 
мови в засобах масової комунікації на сучасному 
етапі розвитку суспільства.

Наприклад, сприйняття успішності та основних 
цінностей може вербалізуватися через поняття про-
фесійний рівень.

С. Щербина, автор сайту “Insajder”, в інтерв’ю 
газеті «День» стверджує, що «<…> доводиться кон-
статувати, що професійний рівень української жур-
налістики упав на тлі війни – багато колег почали 
займатися відвертою пропагандою. Як громадянин 
можу сказати, що це виправдано, адже в умовах вій-
ни стандарти й етика завжди відходять на другий 
план, а журналісти просто підтримують свою дер-
жаву» [13]. До вербалізаторів успіху журналіста та 
підняття його професійного рівня С. Щербина від-
носить акцентацію статей на проблемах країни, за-
перечує самоцензуру, пропагує старанний аналіз ін-
формації та фактів.

Зсув у розумінні успішності в сучасному укра-
їнському просторі спостерігаємо через тлумачення 
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цього терміна: «Успішність – одна з найбільш ба-
жаних і проголошуваних цінностей у будь-якому 
суспільстві. Успішним завжди вважається той, кого 
інші прагнуть брати за взірець, щоб досягти того са-
мого, що й він: чи так само навчатися; чи купити та-
кий самий одеколон; чи так само хвацько, не зважа-
ючи на правила, кермувати машиною. А от критерії, 
за якими суспільство оцінює успішність, не тільки 
різні в певних країнах, а й залежать від конкретних 
історичних, культурних та економічних умов, у яких 
перебуває суспільство на певний момент» [4]. Ав-
торка статті вважає, що на кожному витку розвит-
ку суспільство корегує своє розуміння успішності.  
В Україні – це і заможність, і можливість займати різ-
ні важливі посади, а після Революції Гідності – чіт-
ка громадянська позиція. Таким чином, ціннісними 
підставами для успіху стали участь у волонтерських 
справах та громадських проблемах. Одна з героїнь 
цієї статті стверджує: «На мою думку, соціальний 
успіх – це можливість змінювати щось системно. Не 
точково. Впливати на системотворчі процеси» [4]. 
Авторка звернулася до експертів із питання витлума-
чення поняття успішності, сформулювавши їх таким 
чином: 1. Як змінювалися критерії соціальної успіш-
ності в незалежній Україні? 2. Які вони сьогодні й 
чому, на ваш погляд?

Євген Головаха – директор Інституту психології 
– серед основних чинників зазначив безпеку, кар’єру 
в політиці, банківській справі та юриспруденції, во-
лонтерство і самостійне визначення власного місця в 
суспільстві (два останніх з’явилися після 2014 р.), по-
рівнявши їх із чинниками радянського суспільства –  
гарною освітою, оволодінням професією педагога, 
закінченням вишу.

Георгій Почепцов – доктор філологічних наук, 
професор – вважає, що єдиним еквівалентом сучас-
ної успішності є гроші: «Таку «струнку» систему 
вибудувано за допомогою ЗМІ. Саме ЗМІ перевер-
нули уявлення про успішність тільки до фінансового 
полюса. Завдяки ЗМІ ми знаємо всіх олігархів по-
іменно. Але не знаємо успішних учених, письмен-
ників, професорів так, як це було в радянський час, 
коли ЗМІ орієнтувалися на інші типи успішності». 
Він заявляє також про певний зсув ціннісних підстав 
успішності, коли під час проведення антитерорис-
тичної операції на перше місце виходять військові 
герої та волонтери.

Олег Покальчук – соціальний психолог – додає до 
цього переліку ще й депутатство, яке, на його думку, 
уособлює такий гріх, як марнославство.

Сергій Курбатов – кандидат філософських наук, 
старший науковий працівник Інституту вищої освіти 
Національної академії педагогічних наук України – 
вважає, що ціннісними підставами для успішності є 
здоров’я і можливість займатися улюбленою робо-
тою, щаслива родина, повага з боку колег і стабіль-
ний соціальний статус.

Ірина Бекешкіна – директор фонду «Демократич-
ні ініціативи» – поділяє ціннісні підстави на особи-
сті та соціальні. Тобто у будь-якому разі – це «від-
повідність результатів поставленим цілям», а отже, 
присутність двох чинників – матеріального успіху та 
популярності.

Андрій Єрмолаєв – директор Інституту стратегіч-
них досліджень «Нова Україна» – вважає українців 
не підприємницькою нацією, а отже, на перше місце 
виходить рольова характеристика – вміння присто-

суватися та зіграти певну роль. До речі, він вважає, 
що певну роль в успішному статусі людини в радян-
ські часи відігравала біографія, тому зараз на перше 
місце виходить фейкова біографія.

Елла Лібанова – директор Інституту демографії 
і соціальних досліджень ім. М. Птухи – бачить орі-
єнтацію цінностей українців на бізнесові орієнтири: 
«Хочеться думати, що бізнес стане більш цивілізо-
ваним і буде менше орієнтуватися на зрощування із 
чиновницьким апаратом».

Івано-Франківський центр зайнятості на сайті 
агітує за успішну жінку-підприємця, надаючи пере-
ваги саме діловим якостям, а не вдалому заміжжю 
[3].

І.О. Жданов у виступі «Ціннісні орієнтації сучас-
ної української молоді» на парламентських слухан-
нях Верховної Ради України про становище молоді 
в Україні [2] створив портрет молодого українця, 
де на першому плані громадянська позиція – усві-
домлення своєї національності, гордість за державу, 
готовність її захищати. На діаграмі продемонстро-
вано посилення ціннісних орієнтацій молоді, які 
стосуються саме громадянських позицій, порівняно 
із 2009 р., і дещо послаблення першочергових жит-
тєвих пріоритетів: щаслива сім’я, міцне здоров’я, 
матеріальний добробут тощо. Було визначено напря-
ми державної молодіжної політики: здоровий спо-
сіб життя, сімейні цінності, матеріальний добробут, 
національно-патріотичні переконання та громадян-
ська позиція.

Засоби масової інформації, формуючи пев-
ний стереотип успішності, по-різному впливають 
на рівень довіри молоді. Наприклад, у 2010 році  
Н.П. Чутова провела дослідження «Впливовість 
мас-медіа на формування ціннісних орієнтацій су-
часної української молоді (на прикладі Дніпропе-
тровського регіону)», у якому прийшла до таких 
висновків: «У молодіжному середовищі, згідно з 
результатами дослідження, виявлено суперечне від-
ношення до діяльності мас-медіа. Зважаючи на це, 
здійснено типологізацію груп молоді за сприйняттям 
мас-медіа за трьома критеріями: ступеня довіри до 
ЗМІ, рівня соціалізації та ступеня формування сти-
лю життя: 1) опоненти мас-медіа – 34% респонден-
тів (високий рівень соціалізації – часткова іденти-
фікація свого стилю життя з медійними образами);  
2) апологети мас-медіа – 56% респондентів (низький 
рівень соціалізації – повна ідентифікація свого сти-
лю життя з медійними образами); 3) медійні індифе-
ренти – 10% респондентів (середній рівень соціалі-
зації – відсутність ідентифікації свого стилю життя з 
медійними образами)» [12, с. 13].

Нас зацікавив журнал «Український тиждень» 
[14]: ми проаналізували окремі статті № 16 від  
20 квітня 2017 р., присвячені поняттю середнього 
класу, який є досить численним в Україні, а отже, і 
найбільш представницьким, та його ціннісним орі-
єнтаціями з погляду авторів колонок.

Ю. Макаров в авторській колонці «Річ у собі» [8] 
роздумує над питанням: класовість чи ментальність 
закладена в основу успіху людини? Аналізуючи со-
ціокультурні та ментальні показники, закладаючи 
майновий або економічний (який не є критичним з 
позиції автора) та громадянський критерій, Ю. Ма-
каров створює ідеальну схему цінностей успіху, а 
отже, створення позитивного іміджу представників 
середнього класу в сучасній Україні:
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Економічна незалежність
Соціальна стійкість
Раціональна поведінка
Голосування відповідно до своїх інтересів, а не сим-
патій
Оплата податків
Громадська діяльність
Благодійність
Відчуття належності до певної спільноти

О. Крамар у колонці «Економіка» [5] визначає тер-
мін «середній клас» та його професійні основи успіху: 
«Поняття середнього класу (middle class) передається 
двома термінами. Так, Мittelschicht позначає «серед-
ній прошарок», людей середнього доходу і є анало-
гом англійського middle class чи французького classe 
moyenne. Водночас німецький термін Мittelstand 
стосується представників так званого старого серед-
нього класу – власників малого та середнього бізне-
су – і не має прямих відповідників в інших мовах» 
[5]. Також у цьому дослідженні О. Крамар наводить 
такі статистичні дані: «У відповідь на пряме запитан-
ня до «небідних, але ще не представників середньо-
го класу» зарахували себе 27% опитаних, до бідних 
– 72,3%. Оскільки заможним не назвав себе жоден, а 
представниками середнього класу – лише 0,7%, то ці 
0,7% можна вважати саме заможними, а 27% «небід-
них» – українським середнім класом, який просто має 
завищені уявлення про рівень необхідних для цього 
доходів» [5]. До успішних професій верхнього се-
реднього класу, наприклад, у США відносять викла-
дачів, лікарів, юристів, менеджерів середньої ланки, 

до нижнього середнього класу – офісних працівників, 
учителів, поліцейських, звичайний персонал торгі-
вельних закладів.

Ще одне питання успішності в колонках про се-
редній клас – питання україномовності. Досить цікава 
стаття О. Кухар «Сьогодні я розмовляю українською». 
Однією з умов успіху в сучасній Україні авторка нази-
ває уміння говорити українською, а особливо в тих мо-
ментах, коли «<…> свідомо переходять на українську 
в публічному просторі, під час найменших контактів 
із «великим світом» [6]. Авторка робить висновок, що 
в ЗМК «<…> чимало є правильних текстів, які ствер-
джують: головне, що ми можемо зробити для України, 
– це виховати україномовних дітей» [6].

Таким чином, як демонструє проведений аналіз, у 
дискурсі україномовних ЗМК сучасної України було 
виявлено такі частотні мовні моделі успішного укра-
їнця: ВИСОКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ; СИЛЬ-
НА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ, ВОЛОНТЕР, СЕ-
РЕДНІЙ КЛАС, МІЦНА СІМ’Я, МІЦНЕ ЗДОРОВ’Я, 
ПОЛІТИЧНА ГРАМОТНІСТЬ, САМОСТІЙНІСТЬ, 
УКРАЇНОМОВНІСТЬ, ВІЙСЬКОВИЙ ГЕРОЙ. Щодо 
професій, то українці серед успішних вербалізують 
такі: ДЕПУТАТ, БІЗНЕСМЕН.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в 
аналізі мови регіональних інтернет-видань України, 
сайтів організацій для виділення певних мовних клі-
ше, які формують образ успішного українця, а також 
приділення уваги фемінітивам, які моделюють образ 
успішної українки; дослідження мовних уподобань 
українців та ролі ЗМК у формуванні мовного смаку. 
Усе це допоможе здійснити моніторинг комплексів ме-
тафоричних моделей, об’єднаних такими критеріями: 
концептуальним вектором, прагматичним потенціа-
лом, понятійною суміжністю, семантикою, гендерним 
чинником, спільністю когнітивних структур.
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КОНЦЕПТ ПРАВДА В МОВІ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Статтю присвячено розкриттю характеристик концепту «правда», інтерпретованого в мові українського права з пози-
ції син- і діахронії. Здійснено аналіз основних і факультативних значеннєвих відтінків, подано історичний коментар, що 
детермінує розвиток концепту «правда» в юриспруденції української лінгвокультури.
Ключові слова: лінгвокультура, концепт, мова права, мова українського права.

Мишенина Т. М. Концепт ПРАВДА в языке украинского права: лингвокультурологический аспект. – Статья.
Статья посвящена раскрытию характеристик концепта «правда», интерпретированного в языке украинского права 
исходя из позиции син- и диахронии. Проанализированы денотативные и коннотативные оттенки значения, приведен 
исторический комментарий, который детерминирует развитие концепта «правда» в юриспруденции украинской лингво-
культуры.
Ключевые слова: лингвокультура, концепт, язык права, язык украинского права.

Mishenina Т. М. Concept «TRUTH» in legal Ukrainian from. – Article.
The article aims at characterizing the concept «truth», which is interpreted in legal Ukrainian from the viewpoint of synchrony and 
diachrony. An attempt to analyze shades of denotative and connotative meaning is made. The historical commentary is provided, 
which determines the development of the concept «truth» in the jurisprudence of Ukrainian linguoculture.
Key words: linguoculture, concept, legal language, legal Ukrainian.

Розвиток вітчизняної й міжнародної суспільно-по-
літичної галузі корелює з відповідними змінами в сис-
темі чинного законодавства і в регулюванні правових 
відносин. Поглиблення політичних, міжкультурних й 
економічних взаємозв’язків зумовлює відповідне регу-
лювання галузей суспільного життя, що мають регулю-
ватися правом, юридичною (або правничою) мовою, 
яка їх обслуговує. Актуалізується питання впорядку-
вання й унормування, а іноді навіть переструктуризації 
української юридичної терміносистеми (поняття пра-
ва / адміністративної, кримінальної відповідальності; 
правової політики України; поняття про кримінальну 
відповідальність; поняття й ознаки правопорушення / 
злочину; склад, об’єкт злочину; системи і видів пока-
рання).

У колі розгляду впорядкування україномовного 
поняттєвого апарату юриспруденції й подальшого до-
слідження питань юридичної термінології перебували 
питання: О. Сербенська (історії становлення і функцій 
субмови права); С. Головатий, Ю. Зайцев, І. Усенко (за-
гальна характеристика мови законодавства); Н. Арти-
куца, Ю. Прадід (теорія юрислінгвістики), Б. Стецюк 
(карно-процесуальна лексика); І. Гумовська (семанти-
ко-функціональні аспекти юридичної терміносисте-
ми), С. Кравченко (стильова специфіка законодавства); 
В. Демченко та М. Леоненко (функціонування юри-
дичної термінології); І. Кочан і А. Токарська (культу-
ра юридичної мови, системні взаємозв’язки правничої 
лексики). 

Потреба подальшого лінгвістичного й лінгвокуль-
турологічного опрацювання юридичних термінів як 
системи понять спеціальної галузі наукового знання, 
а також національна зумовленість вітчизняного й між-
культурна – міжнародного права визначає актуальність 
дослідження, пропонованого в публікації.

Мета публікації – розкрити лінгвокультурологіч-
ні детермінанти концепту правда в мові українського 
права.

Лінгвокультурологічна інтерпретація концепту 
правда конституюється на розумінні правди як у світо-
глядному (на рівні розвитку юриспруденції), так і релі-
гійному аспектах.

Релігійний аспект як засадничий у плані суголоснос-
ті справедливості й покарання передбачає розуміння 
правди в контексті відповідності життєвого шляху і дій 

(учинків) заповідям. Визначаємо антиномію правда /  
неправда; праведність / гріх; віра / безбожжя; закон / 
благодать); причинно-наслідкових детермінацій (гріх / 
покута; злочин / кара; віра / вічне життя).

Здійснимо короткий аналіз розуміння розглядува-
ного концепту: 1. Правда – те, що відповідає дійсно-
сті; істина. // Певна сукупність достовірних відомо-
стей про що-небудь. // Дійсний стан речей [2, с. 1100].  
2. Правда – адекватне відтворення об’єкта суб’єктом, 
який себе пізнає, відтворення його та, як він існує сам 
по собі, поза й незалежно від людини і її свідомості; 
об’єктивний зміст чуттєвого, емпірійного досвіду, по-
нять, суджень, теорій, учень і цілісної картини світу в 
діалектиці її розвитку [8, с. 501]. 3. З позиції лінгво-
філолософії біблійна правда відтворюються в Біблій-
них настановах, які визначають життєвий шлях як по-
ступ душі, вибудову / віднайдення «царства Божого в 
душі». Закон Божий констатовано заповідями, а також 
біблійними настановами, причому почасти в біблійних 
текстах правда є істиною, правда співвідноситься з 
мудрістю. Правда є синонімом слова праведність, му-
дрість: Тому що не розуміючи праведності Божої й, 
набуваючи сили, поставити власну праведність, вони 
не покорилися праведності Божій [Римлянам 10:3]; 
Господи! Путеводи мене у правді Твоїй, заради воро-
гів моїх; урівняй переді мною путь Твою [Псалом 5]. 
Постулатом закону є абсолют, який визначає вектор 
подальшого внутрішнього поступу; окреслює правду 
як суголосність поняття мудрості в розумінні каузаль-
них спввідношень розглядуваних ситуацій: Бо Господь 
праведний, – любить правду; лице Його бачить пра-
ведника» [Псалом 10]. 

З огляду на те, що сучасна вітчизняна юриспруден-
ція репрезентує співвіднесеність релігійного й філо-
софсько-відповідного сучасного розуміння права, яке 
знайшло послідовне відтворення в розумінні розгляду-
ваних термінів сучасного термінознавства, юридичний 
термін (від лат. terminus – межа, кордон) – слово або 
словосполучення, що виражає поняття з правової сфе-
ри суспільного життя і має визначення (дефініцію) в 
юридичній літературі (законодавчих актах, юридичних 
словниках, науково-правових працях) [3; 5, с. 1058] 
співвідноситься з правовим поняттям як першоелемен-
том правничого знання, відтворює юридичне поняття, 
яке становить логіко-смислову основу дефініції, уза-
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гальнює найбільш суттєві ознаки і взаємозв’язки пра-
вового явища. Поняттєві параметри юридичної галузі 
визначають статус юридичного терміна в терміносис-
темі, його категорійні й класифікаційні ознаки. 

Критерій системності є визначальним у класифіка-
ції правових понять, які покликані здійснювати функ-
цію охорони суспільних відносин, функцію забезпечен-
ня об’єктивних складників правної / протиправної дії 
певної країни загалом, у рамках нашого дослідження –  
України. Фактично правда екстраполюється в такі зна-
ченнєві параметри з позиції юриспруденції, як: 

1) максимальна відповідність моральним критеріям; 
2) віднайдення істинності в аналізові правної / про-

типравної дії (соціально-політичні, економічні й суб-
станціально-особистісні аспекти); 

3) забезпечення співмірності здійснення проти-
правної дії / скоєння злочину й покарання; 

4) моральна культура суспільства; 
5) обов’язковість для кожного члена суспільства ви-

конання моральних настанов.
Лінгвокультурологічний аналіз українських паре-

мій послідовно відтворює викладені вище антиномії 
на рівні понять:

– Добро / Зло: Брехня не введе в добро; В кому прав-
ди немає, в тому добра мало; Гроші зможуть багато, 
а правда – все; Де добра немає, там не шукай правди; 
Добру справу – правду говорити сміливо; 

– Правда / Кривда (Брехня): Бог не в силі, а в 
правді; Брехня не введе в добро; В лукавому правди не 
знайдеш; З брехнею правда не дружить; Засип правду 
золотом, затопчи її в бруд, а вона все вийде назовні; 
Правда кривди не любить; Правда не речиста; Прав-
да одна, а брехні скільки завгодно; Правда сама себе 
очистить; Правда світліша сонця; Правда силу наро-
дить; Правда стара, та не вмирає, брехня молодший, 
та недовго поживає;

– Правда як життєвий шлях / Неправда як невід-
повідність Божим заповідям (моральному кодексу): 
Без правди життя не проживеш; Без правди люди не 
живуть, а маються; Бог любить правду; Не в силі Бог, 
а в правді; Хто ламає слово, той віру ламає, той душу 
ламає, той Бога ламає. Чия шкода, того й гріх;

– Правда як світоглядна цінність: Брехня лиходієві 
потрібна, а правда – світу; Вір не силі, а в правді; Все 
минется, одна правда залишиться; Двох правд не буває;

– Правда як моральний імператив: Брехня люди-
ну не прикрашає; Збрешеш – не помреш, так вперед 
не повірять; І суворий, та правдивий, і ласкавий, так 
брехливий; Хліб-сіль їж, а правду завжди слухай;

– Правда як критерій праведності життєвого 
шляху: Хто злочину не осудить, той новий злочин по-
родить; В кому правди немає, тому і толку мало; Хто 
багато бреше, той багато божиться; Хто правдивий, 
той спокійний.

Діахронічне тло правди витлумачується в Дого-
ворах Київської Русі з Візантією, де спостерігаємо 
співвіднесеність релігійного (християнського) світо-
глядного розуміння правди й послідовного відтворен-
ня в законі. Зокрема, поняття злочину визначалося 
традиційно як «образа», до складу якого відносилися 
будь-яке правопорушення, спрямоване проти суспіль-
ного ладу відповідно до принципу законності «nullum 
crimen, nulla poena, sine lege»: злочин («проказа», «съ-
грешение») / покарання («казнь», «епітімія», «месть»).

Давні юридичні документи «Руська Правда» (107-
1054 рр.), «Ізборнік Святослава» (1073 р.) визначають 
правду з огляду на соціальний статус особистості, від-

творюють інтереси общини, побудованої на принципі 
первісної рівності. Текст «Руської правди» засвідчує 
виокремлення видів протиправних дій: проти церкви, 
проти особи, майнові злочини, злочини проти сім’ї й 
моральності. Найсуровішим видом покарання був так 
званий «потік і розграбування», який полягав у конфіс-
кації всього майна й вигнанні злочинця з родино з об-
щини за такі злочини, як: убивство в розбої, конокрад-
ство і підпал будинку й гумна [9, с. 35–37].

Викладене вище дозволяє констатувати перевагу 
духовно-морального змісту категорії віри / надії / лю-
бові; антиномій добро / зло; життя / смерть, що визна-
чало сутність життєвого шляху як шляху насамперед 
пізнання істини, відбування / проживання «життя в 
істині», яке полягало в переживанні життя за «мораль-
нісним порядком» [4; 10].

Мова сучасного вітчизняного права відтворює ко-
реляцію давньоруської / православної традиції пе-
реживання життя за принципом смисложиттєвості й 
екзистенційно-антропологічною проблематикою пі-
знання Бога, водночас ураховуючи здобутки міжнарод-
ного права.

Екзистенційно-моральна спрямованість давньо-
руського права, що мало корінням релігійне світоба-
чення, визначила термінологічне поле сучасного пра-
вознавства: загальноюридичний термін, суб’єкт права, 
злочин, фахівець юридичної діяльності. Правозасто-
совний орган має не просто констатувати, але й оцінити 
відповідність ознак того чи того розглядуваного факту, 
події й ознак відповідного оцінного поняття. Правоза-
стосовник формулює зміст оцінного поняття, причому 
конкретні ознаки його змісту визначаються залежно 
від ознак розглядуваного випадку. 

Лінгвокультурологічний аналіз мови сучасного 
українського права дозволяє окреслити такі параме-
три: 1. Значення «документа писаного» зазнало пере-
осмислення в процесі свого розвитку, основою вмоти-
вованості є подібність зовнішніх представлень об’єкту 
номінації [1, 67]: «Документ – діловий папір, який під-
тверджує право на що-не-будь, або підтверджує пев-
ний юридичний факт, або слугує доказом яких-небудь 
фактів. Юридичним документом вважається письмо-
вий акт, який встановлює, розвиває або припиняє певні 
правовідносини або фіксує юридично значимі факти 
та дії» [6, 380] (напр., кодекс – старовинний рукопис 
в оправі // сукупність законів у якійсь галузі права; 
кодекс – звід (реєстр, збірка) законів (розм.), норми 
(моралі) (контекст.), комплекс правил (розм.) [6, 167]; 
конституція – основний закон держави). 

Викладені вище термінологічні одиниці дозволя-
ють нам виявляти найскладнішу семантичну структу-
ру лексем закон, право, конституція, які належать до 
основних термінів юриспруденції. Зауважимо, що за-
кон нині визначає рівність кожного громадянина з по-
зиції права й обов’язків, відповідальності за суспільно 
небезпечні й протиправні дії (лінгвокультурологічний 
концепт правдивість виявляє такі додаткові семантич-
ні складники, як: рівність, суспільність (обов’язко-
вість), істинність): «Закон – нормативно-правовий 
акт, який регулює найважливіші суспільні відносини, 
приймається колегіальним представницьким органом 
державної влади (парламентом) або всенародним го-
лосуванням (референдумом) і має вищу силу порівняно 
з іншими нормативно-правовими актами» [6, с. 456]; 
«Право – система загальнообов’язкових правил пове-
дінки, що встановлені або санкціоновані державою і 
забезпечуються її примусом» [6, с. 767].
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Конституція як фундаментальний документ і запо-
рука правдивості суспільних взаємовідносин; надання 
рівного права кожному громадянину: «Конституція 
– основний закон держави, в якому регламентуються 
найважливіші відносини у сферах державного устрою, 
організації й функціонування органів держави, право-
вого статусу особи» [6, с. 354].

Наведена лексема реалізує семи: «право», «обов’я-
зок», «держава», які визначають поле лінгвокульту-
реми правда: «Обов’язок (юридичний) – передбачені 
правом міра й вид необхідної поведінки суб’єкта»  
[6, с. 123]; «Держава – особлива політико-територі-
альна організація, що має суверенітет, спеціальний 
апарат управління й примусу і здатна надавати своїм 
велінням загальнообов’язкової сили для всього населен-
ня країни» [6, с. 873].

Розмежування термінів – дублетів (еквівалентних 
за значенням слів, які позначають те саме поняття і 
термінів – синонімів (найменувань близьких, але нео-
днакових понять, «умовних еквівалентів» – квазісино-
німів (часткових синонімів) і текстуальних синонімів) 
знайшло реалізацію в мові сучасного українського пра-
ва на рівні таких синонімічних рядів: 1. Договір – угода 
(розм.), домовленість (розм.) / пор. Договори Київської 
Русі з Візантією (IX-X ст.), пакт (запоз.), трактат 
(заст.), конкордат (з Ватиканом) (рег.), контракт (за-
поз.) [5, с. 240–241]. 2. Документ – акт (контекст.), 
протокол (контекст.), офіційний папір (розм.), грамо-
та (заст.), посвідчення, виказка (галицький вар.) (рег.) 
[5, с. 93]. 

Сучасне вітчизняне право репрезентує дефініцію 
людина в корелятивному взаємозв’язку з поняттям 
душа – субстанція, що має право на здійснення право-
чинних дій, надавати оцінку суспільному ладу й бути 
репрезентувати інтереси суспільства (спілки / угрупу-
вання / громади / родини), побудованого на принципі 
рівності. Констатуємо детермінацію релігійно-світо-
глядної позиції статусу особи: [3, с. 94–95; 2; 7]: 1. Без-
смертна нематеріальна основа в людині, що становить 
суть її життя і є джерелом психічних явищ. 2. Внутріш-
ній психічний світ людини, з її настроями, переживан-
нями та почуттями. // Психологічні особливості наро-
ду взагалі чи конкретного народу. 3. Сукупність рис, 
якостей, властивостей певній особі. // Людина як носій 
тих чи тих рис, якостей. // Про людину з прекрасними 
рисами характеру. 4. бібл. Життя. // Почуття, натхнен-
ня, енергія. 

Український паремійний фонд відтворює чітку 
кореляцію моделювання життєвого шляху з Божими 
заповідями: Добрий (потрібний) шлях Бог править; 
Душа душу чує, а серце серцю вість подає; Як нема 
душі, то не поможуть і книші; Що тіло любить, те 
душу губить; Гріхи люб’язні доводять до безодні. 

Зауважимо, що сучасна українська мова репрезен-
тує антиномію в межах поняття душа на рівні понять 
еволюція духовного поступу / деградація, пор.: душка, 
душенька, душиця, душовий, душевний, благодушний, 
прямодушний / бездушний, душогуб, душеубогий, одно-
душний, двоєдушний, легкодушний, малодушний, кри-
водушний.

Дослідження внутрішньої структури сучасних 
українських правничих термінів дозволяє констатува-
ти певні закономірності у вербалізації поняття «люди-
на» – біологічна істота, яка наділена членороздільною 
мовою, здатністю мислити, створювати і використо-
вувати знаряддя праці» [6, с. 560] в межах номінації 
«суб’єкт права»: 1) особа як учасник правового про-

цесу, 2) особа як суб’єкт злочину, 3) особа як учасник 
судового процесу, 4) особа у сфері майнових правовід-
носин та семантична група фахівця юридичної діяль-
ності:

У сучасному українському праві ядерний інтегра-
тивний компонент «особа» ідентифікує і протиставляє 
одиниці груп іншим семантичним групам в юридичній 
терміносистемі, пор.: 

1. «Особа – людина як суб’єкт, що має індивіду-
альні інтелектуальні та інші ознаки й усвідомлює себе 
членом спільності таких же суб’єктів» [6, с. 683]. – 
Сукупність рис, якостей, властивостей певній особі. 

2. «Особа – це будь-яка із зазначених нижче осіб: 
суб’єкт господарювання – юридична особа, в тому 
числі підприємство з іноземними інвестиціями, неза-
лежно від форми та часу внесення таких інвестицій; 
інша юридична особа, що не є суб’єктом господарю-
вання; фізична особа (громадянин України, іноземець 
та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, 
що належить згідно із законодавством до підприєм-
ницької (крім фізичних осіб, що знаходяться на спро-
щеній системі оподаткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва відповідно до зако-
нодавства), або ввозить товари на митну територію 
України; представництво нерезидента, що не має 
статусу юридичної особи» [6, с. 855]. – Сукупність 
рис, якостей, властивостей певній особі.

У межах вищезазначеної в системі сучасної укра-
їнської мови антиномії особа, яка здійснила проти-
правні дії, уважається залежно від міри заступу Божих 
заповідей злодієм (крадієм) / душогубом (убивцею). 
Відповідно, злочин характеризується в системі духов-
но-морального змісту категорій добро / зло; життя / 
смерть; віра / безвір’я (безбожжя). 

 Сучасний український кодекс потрактовує зло-
чин як «суспільно небезпечне, винне та протиправне 
діяння (дія або бездіяльність), відповідальність за 
яке передбачена Кримінальним кодексом України, та 
вчинене осудною особою, яка може бути суб’єктом 
кримінальних правовідносин» [6, с. 270] – корелює з 
усталеним поняттям хибності дій (життєвого шляху) 
окремої асоціальної людини, розумінням девіантної 
поведінки / розумінням поняття державності й необ-
хідності забезпечення гаранту закону задля подальшої 
динаміки й модернізації соціальних сфер; убезпечення 
/ запобігання загрози державної безпеки; руйнування 
цілісності суспільних взаємозв’язків / порушення прав 
громадян.

Семантична група на позначення злочинного діян-
ня репрезентована одиницями, які виражають поняття 
різного виду протиправних дій, що караються законом. 
Семантичні компоненти «злочин», «грабіж», «дивер-
сія», «вбивство» послідовно реалізовані в сучасному 
розумінні сутності правопорушення – «неправомірне 
(протиправне) винне діяння (дія чи бездіяльність) пра-
цездатної особи, за вчинення якого особа може бути 
притягнута до юридичної відповідальності» [6, с. 57].

Подамо короткий лінгвокультурологічний коментар 
щодо реалізації концепту правда в змісті аналізованих 
понять. Реалізація значеннєвих реляцій законовід-
повідна / протиправна дія має визначальною семему 
«неправдива / неправедна поведінка», причому вимір 
заступу норми перебуває в тісному взаємозв’язку з 
уявленнями про добро / зло; віру / безвір’я (заповіді): 
1. Злочин проти життя людини. «Вбивство – умисне 
або з необережності протиправне заподіяння смерті 
іншій людині, тобто позбавлення її життя» [6, с. 674] 
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– (душогуб; заповідь «Не убий»), крайня межа заступу, 
оскільки душа людини належить Богові (безсмертна 
нематеріальна основа в людині, що становить суть її 
життя), насильницьки її забирати є гріхом. 2. Злочин 
проти власності (крадіжка / грабіж / розбій / вимаган-
ня / шахрайство). «Грабіж – це відкрите викрадення 
чужого майна» [6, с. 459] – середня межа заступу (зло-
дій; заповідь «Не вкради»). 3. Злочин проти безпеки 
держави. «Диверсія – це вчинення з метою ослаблення 
держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих 
на масове знищення людей, заподіяння тілесних уш-
коджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на зруйну-
вання або пошкодження об’єктів, які мають важливе 
народногосподарське чи оборонне значення, а також 
вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на ра-
діоактивне забруднення, масове отруєння, поширення 
епідемій, епізоотій чи епіфітотій» [6, с. 263]. 

Зауважимо, що з позиції есхатологічної моделі хри-
стиянства дедукування концепту «доля» потойбічного 
світу репрезентоване на рівні понять божественного 
втілення Христа / ангелів, а також воскресіння душі. 
Відповідно, оскільки самогубство з позиції духовно-ре-
лігійного світогляду уважається гріхом, демаркація лі-
нії духовного поступу й подальшого перевтілення душі 
детермінується правильно прожитим життєвим шля-
хом (нести хрест Божий). Констатуємо суголосність 
релігійного світоглядного сприйняття самогубства із 
подальшим аеволюційним поступом субстанції (душі 
людини); сучасне бачення позбавлення життя людини 
з позиції вітчизняної юриспруденції розглядається з 
позиції homo sapiens, певною мірою нівелюючи волю 
вищою сили: Самогубство вбивством не вважається» 
[6, с. 674] / пор.: Без Моєї Волі волос з голови людини 
не впаде.

Соціалізація визначає перевагу оцінки об’єкта й 
предмета злочину з позиції суспільних взаємозв’язків, 
водночас значною мірою сучасне вітчизняне законо-
давство корелює з релігійно-світоглядною позицією.

Компоненти відповідальність / покарання як від-
повідальність за протиправну дію займають провідне 
місце в семантичній структурі семантичної групи на 
позначення заходів юридичного впливу на осіб, які по-
рушують правові норми суспільства. За часів Київської 
Русі [6, с. 40] покарання диференціювалося залеж-
но від соціального становища винного й потерпілого 
(проти церкви, проти особи, майнові злочини, злочини 
проти сім’ї). Непритаманними були такі види покаран-
ня, як смертна кара й каліцтво, які широко застосовува-
лися в законодавстві католицьких європейських країн 
й у мусульманському законодавстві. 

«Руська Правда» по суті є пам’яткою звичаєвого 
права, яка виражала інтереси общини, конституйова-
ної на принципі первісної рівності, що сприяло утвер-
дженню інституту індивідуальної відповідальності й 
покарання, а також закріпленню принципу невідво-
ротності публічного покарання за здійснення тяжких 
злочинів, який заступив більш давній інститут самоза-
хисту й самосуду.

Мова сучасного вітчизняного законодавства засвід-
чує реалізацію в межах значення концепту правда ко-
нотативних відтінків суд (правосуддя) / справедливість 
/ покарання: «Суд – єдиний орган, який вершить право-
суддя, і закон відносить до його юрисдикції вирішення 
всіх питань кримінального процесу та застосування 
кримінального й іншого законодавства при розв’язанні 
справи по суті. Передумовою законного і справедливо-
го рішення суду є встановлення ним істини» [6, с. 857]; 

«Покарання – це захід примусу, що застосовується від 
імені держави за вироком суду до особи, визнаної вин-
ною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому зако-
ном обмеженні прав і свобод засудженого» [6, с. 142]. 
Метою покарання сучасного права є не тільки кара, а й 
виправлення засуджених, а також запобігання скоєнню 
нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, 
відповідно актуалізованими є такі семантичні відтінки, 
як: справедливість / невідворотність покарання / дер-
жавна прерогатива / захист свобод і прав громадян.

Аналіз функціонально-стильової синонімії аналізо-
ваних корелятів концепту правда передбачає урахуван-
ня світоглядно-релігійних контекстів, де властивості 
реляцій виявляються через системно виражені відно-
шення. Якщо загальномовний синонімічний ряд слова 
покарання в загальномовній компетенції може склада-
тися зі слів кара, спокута / каяття, то в юридичному 
тексті це слово набуває однозначності. 

Сучасна українська мова відтворює широкий се-
мантичний дискурс слова каяття, що поєднує ду-
ховно-релігійне осмислення людиною вчинків, коли 
рефлексія скоєного дозволяє накреслити новий життє-
вий шлях, змінити соціокультурну поведінку. Іншими 
словами, каяття становить самоусвідомлення непра-
вильності своїх учинків, визначає можливість людині 
зробити власний вибір у виправленні своєї поведін-
ки, яка передбачає зміну ціннісних орієнтацій. Пор.:  
Каяття – 1. Почуття жалю з приводу зробленого 
вчинку. 2. Визнання своєї провини, вияв жалю з при-
воду своєї провини. 3. церк. Зізнання у своїх гріхах; 
сповідь [2, с. 531] / Спокута – відбування покарання за 
вчинення злочину, провини; каяття [2, с. 1372].

Українські паремії, за нашим спостереженням, від-
творюють суголосні паралелі Бог (Суд Божий) / грома-
да в оцінюванні асоціальної поведінки людини, причому 
статистичні підрахунки виявляють понад 70% уживання 
реляції душа в значенні людина / особа, а також Суду 
Божого як найвищого, що дозволяє стверджувати про 
перевагу світоглядно-релігійної картини світу україн-
ського етносу, автохтонність у сприйнятті девіантної по-
ведінки, пов’язуючи її однозначно з гріхом: 

1. Суд: Суду Божого околицею не об’їдеш; Не на-
шим розумом, а божим судом; Всі один Бог, що в нас, 
що у них (у невірних); У них віра хороша (кажуть про 
народ, тобто моральність); Чорт не візьме його, а 
Богові не треба; Гріха боятись. 

2. Каяття / спокута: Без віри Господь не позбавить, 
без правди Господь не виправить; Гріх не гріх, аби Бог 
простив; Гріхи спокутувати; Гріхи віддалити; Де гріх, 
там і покута. 

3. Злочин / гріх: Все мине, а гріх зостане; Всяка 
неправда гріх; Гріх по дорозі біг, та до нас приліг; Гріх 
не личком зав’язати, та під лавку сховати; Гріх не йде 
в губу, а з губи.

Аналіз словесних опозицій у семантичному полі 
українських юридичних термінів розкриває спектр 
семантичних парадигматичних зв’язків. Застосування 
компонентного аналізу в дослідженні юридичної тер-
міносистеми виявило особливості відображення ре-
алій об’єктивної соціокультурної дійсності, оскільки 
мова права віддзеркалює навколишній світ і, зокрема, 
особливості становлення правової свідомості носіїв 
української мови.

Мова законодавства вимагає однозначності саме че-
рез те, що системне, соціально стратифіковане знання 
складає основу його інформації, бо правові приписи 
мають бути точно й однозначно викладені.
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Багатозначність правничих термінів є результатом 
складних термінопроцесів у системі, явище вторинної 
номінації дефінітивно окресленого поняття, за відно-
шенням до екстралінгвальних особливостей терміно-
поняття – пошук оптимальної смислової адекватності, 
безпосереднього зв’язку семантики слова з релігійним 
дискурсом, а також об’єктивним поступом практики 
законодавства. Функціональне нормотворення й нор-
мозастосування в управлінській і юридичній практиці 
відтворює релігійно-світоглядний і соціокультурний 
лінгвокультурологічні рівні (соціокультурний рівень 
засвідчує динаміку правосвідомості, сформованість 
правової культури сучасного українського суспіль-
ства). Концепт правда реалізує такі значеннєві компо-
ненти:

1) праведність / гріх; віра / безбожжя; закон / бла-
годать); причинно-наслідкових детермінацій (гріх / по-
кута; злочин / кара; віра / вічне життя); 

2) справедливість / невідворотність покарання / дер-
жавна прерогатива / захист свобод і прав громадян. Мова 
сучасного українського права репрезентує суголосність 
обох рівнів, водночас поняття спокути й суду в мові укра-
їнського паремійного дискурсу тяжіє до переваги релігій-
но-світоглядного потрактовування життєвого шляху.

Здатність юридичної термінології реалізува-
ти інтелектуальні функції позначена системністю й 
послідовністю кореляцій мовного знака як лінгвіс-
тичної моделі й дефініції як змістової суті. Функці-
ональна здатність терміносистеми моделює лінгві-
стичну відповідність комунікативному завданню  
і функціонально-стильовій природі. 

Перспективою подальших досліджень уважаємо 
розкриття лінгвокультурологічної специфіки україн-
ських правничих термінів на позначення свобода і пра-
во з позиції розвитку правосвідомості представників 
української культури.
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НОВІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВИЯВИ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
В КРИМІНАЛЬНІЙ ТЕМАТИЦІ

У статті аналізуються зміни семантичної структури слів іншомовного походження в кримінальній тематиці. Під впли-
вом мовних та позамовних чинників у текстах кримінальних новин України все частіше послуговуються словами англо-
мовного походження. Доведено, що запозичення зазнають якісних змін семантичної структури та часто набувають 
нових значень на ґрунті української мови.
Ключові слова: сучасна українська мова, мова засобів масової інформації, запозичення, англіцизми, лексико-семантична 
система мови.

Молоткина Ю. О. Новые лексико-семантические проявления слов иностранного происхождения в криминальной 
тематике. – Статья.
В статье анализируются изменения семантической структуры слов иностранного происхождения в криминальной те-
матике. Из-за языковых и неязыковых факторов в текстах криминальных новостей Украины все чаще используются сло-
ва англоязычного происхождения. Доказано, что заимствования претерпевают качественные изменения семантической 
структуры и часто обретают новые значения в украинском языке.
Ключевые слова: современный украинский язык, язык средств массовой информации, заимствование, англицизмы, лекси-
ко-семантическая система языка.

Molotkina Y. O. New lexical semantic expressions of loanwords in criminal subjects. – Article.
The article deals with the semantic structure changes of foreign loanwords in criminal subjects. Due to the linguistic and non-lin-
guistic reasons, texts of criminal news become enriched with English borrowed words. It is proved that lexical borrowings experi-
ence quality changes in their semantic structure and often obtain new meanings in the Ukrainian language.
Key words: modern Ukrainian language, mass media language, loanword, anglicisms, lexical-semantic system of the language.

Одним із найбільш актуальних напрямів досліджен-
ня сучасних українських мовознавчих студій є функціо-
нування слів іншомовного походження. Процес запози-
чення є нормальним явищем для всіх мов, але сьогодні 
спостерігається тенденція до посиленого запозичення 
іншомовних слів, більшу частину з яких становлять ан-
гліцизми. Слова англомовного походження почали з’яв-
лятися в українській мові ще у ХІХ ст., але тоді процес 
їхнього запозичення ще не відзначався такою інтенсив-
ністю. Проникнення англіцизмів активізувалося напри-
кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст., а саме після розпаду 
СРСР та проголошення Україною незалежності. Це було 
пов’язано з процесом розширення та зміцнення еконо-
мічних, політичних, міжнародних культурних контактів, 
швидким розвитком науки та техніки та появою великої 
кількості нових реалій в усіх сферах життя суспільства. 

Мовознавці дають різну оцінку процесу запозичен-
ня англіцизмів. Одні вважають це збагаченням лексич-
ного складу української мови [16]. Інші мають пурис-
тичні погляди й звинувачують авторів та журналістів 
у надмірному і часто недоречному використанні іншо-
мовних слів [12]. Проте процес запозичення триває і 
виникає все більше невирішених питань стосовно вжи-
вання слів англомовного походження.

Одним із таких питань є особливості процесу осво-
єння англіцизмів лексико-семантичною системою укра-
їнської мови. Динаміка слів іншомовного походження 
в українській мові полягає не лише в збільшенні їхньої 
кількості, а й в їх участі у лексико-семантичних про-
цесах, властивих лексиці взагалі. Тому актуальною 
темою дослідження сучасного українського мовознав-
ства є питання функціонування різних груп лексики та 
семантичних зрушень у словах. Семантична структура 
запозичених слів може зазнавати суттєвих змін у про-
цесі їхньої адаптації до лексико-семантичної системи 
мови-реципієнта. Такі зміни є закономірним результа-
том його розвитку в новій мові, а не перекручуванням 
чи непорозумінням, як трактують деякі дослідники 
[19, с. 96–97]. Семантика слів іншомовного походжен-
ня, зокрема англіцизмів, може розширюватися, звужу-

ватися чи ускладнюватися, набуваючи нових значень 
на ґрунті української мови.

Лексеми англомовного походження активно вико-
ристовуються в різних функціональних стилях україн-
ської мови, зокрема в публіцистичному. Під впливом 
мовних та позамовних чинників у мовленні сучасних 
українських засобів масової інформації все частіше зу-
стрічаються іншомовні запозичення, найчастіше – ан-
гліцизми.

Зокрема, останнім часом спостерігається активіза-
ція використання англіцизмів у сюжетах криміналь-
них новин. Це зумовлено прагненням журналістів до 
посилення емоційності та експресивності текстів кри-
мінальних хронік. Англіцизми вживаються в кримі-
нальних сюжетах не лише в якості іншомовного вкра-
плення, а й набувають нових значень, ускладнюючи 
таким чином свою семантичну структуру. Це свідчить 
про високий ступінь освоєння англомовних запозичень 
не лише на фонетичному та морфологічному, а й на 
лексико-семантичному рівнях мовної системи.

Дослідження, присвячені вивченню особливостей 
адаптації та функціонування слів англомовного похо-
дження, належать в українській лінгвістиці до числа 
пріоритетних і посідають вагоме місце. 

Велика кількість мовознавців досліджували причи-
ни проникнення іншомовних запозичень в українську 
мову. Цьому питанню присвячено чимало праць сучас-
них дослідників, а саме: В. Сімонок [20, с. 226], Л. Ар-
хипенко [3, с. 55–62], Н. Гудима [8] та ін.

Функціонування іншомовної лексики в різних тер-
міносистемах досліджували: Л. Малевич (у водно-
му господарстві) [14], С. Федорець (у рекламі) [23],  
М. Навальна (у сучасних мас-медіа) [15, с. 55–64] та ін.

Аспекти змін семантичної структури запозичених 
слів та особливості їхньої семантичної адаптації роз-
глядали В. Сімонок [19], Т. Лукінова [13], Н. Гудима 
[7] та ін.

Проблему стилю та мовної структури новинних 
текстів досліджували Т. ван Дейк [9], Т. Дроняєва [10], 
Г. Солганік [22], Л. Дускаєва [11] та ін.
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Проте, незважаючи на чималу кількість праць, при-
свячених проблематиці запозичень та структурі тек-
стів засобів масової інформації, питання стилістичних 
особливостей текстів кримінальних новин України та 
функціонування в них слів англомовного походження 
майже не досліджені. Між тим як автори кримінальних 
хронік все частіше використовують англіцизми і при 
цьому вживають їх у різних контекстах. Це призводить 
до виникнення нових лексико-семантичних виявів ан-
гломовних запозичень, а це, у свою чергу, сприяє актив-
ним процесам семантичних та стилістичних зрушень, а 
також кардинальним змінам соціальних конотацій. 

Мета статті – дослідити зміни семантичної структури 
запозичених слів в українській кримінальній тематиці.

Завдання статті – розглянути нові лексико-семан-
тичні вияви слів іншомовного походження на прикла-
дах англіцизмів, вилучених із текстів кримінальних 
новин України.

Семантичне освоєння запозиченого слова насампе-
ред передбачає становлення його лексичного значення 
на ґрунті мови-реципієнта [4, с. 52]. Семантика запо-
зичених слів досить часто не збігається із семантикою 
їх прототипів у мові-джерелі. Існують такі основні 
типи семантичних змін запозиченої лексеми: спрощен-
ня семантичної структури (запозичення в одному чи 
кількох значеннях при його значно ширшій полісемії 
в мові-джерелі); ускладнення семантичної структу-
ри (поява нових значень на ґрунті мови-реципієнта, в 
тому числі й таких, яких запозичене слово не мало в 
мові-джерелі); звуження значення запозиченого слова 
внаслідок його спеціалізації; розширення, зумовлене 
генералізацією відповідного поняття; зміна значення 
(термін уживається в системі в системі мови-реципі-
єнта в значенні, якого не має відповідне слово в мо-
ві-джерелі) [18, с. 153–154].

У текстах кримінальних новин найчастіше трапля-
ється саме ускладнення семантичної структури слів 
англомовного походження. Так, англіцизм квест (від 
англ. quest – пошук) в українській мові позначає жанр 
відеоігор, ігровий процес яких в основному складаєть-
ся з виконання різноманітних завдань, які постають на 
шляху одного чи декількох героїв [21]. У кримінальних 
новинах це запозичення набуває значення складного 
процесу пошуку правопорушника або вкрадених речей 
із безліччю перешкод для правоохоронних органів чи 
жертв протиправних дій: «Квест із пошуком Романа 
Насірова у відомчій лікарні «Феофанія» був чи не най-
складнішим у кар’єрі детективів НАБУ» («Надзвичай-
ні новини», 23.03.2017); «Після цього зловмисник теле-
фонував і влаштовував потерпілим своєрідний квест, 
вказуючи куди треба пройти, щоб знайти номери» 
(«Магнолія», 17.08.2016).

Активно використовується в сучасних криміналь-
них хроніках англіцизм гангстер (від англ. gangster 
– член банди жорстоких злочинців) [2]. Термін «ганг-
стер», як правило, застосовується відносно членів 
кримінальних організацій США, Італії, Мексики, 
Японії та ін. Термін став популярним у часи Сухого 
закону в США і був пов’язаний із боротьбою поліції 
проти злочинних організацій, які заробляли контра-
бандою алкоголю, проституцією та азартними іграми 
[6]. Проте в українських кримінальних хроніках він 
використовується не лише для позначення членів зло-
чинних угрупувань, а й для звичайних правопорушни-
ків (часто дрібних злочинців чи хуліганів): «Гангстер 
у берцях! У Києві «бомбанули» ювелірну крамницю» 
(«Магнолія», 20.02.2012); «На Донеччині 10-річний 

«гангстер» під загрозою рушниці пограбував 11-річну 
дівчинку» («Магнолія», 12.04.2012); «До рук Донецької 
міліції потрапив серійний грабіжник. Вже встановле-
но, що в нього на рахунку п’ять нальотів на магазин.  
В усіх фігурувала зброя. Видало гангстера відео з 
камери спостереження» («Надзвичайні новини», 
27.07.2012); «У Запоріжжі завелися гангстери: грабу-
ють аптеки й супермаркети» («Свідок», 07.04.2010).

Англіцизм гангстер настільки активно освоївся в 
кримінальній тематиці, що від нього утворилися похід-
ні слова. Так, прикметник гангстерський вживається в 
українських кримінальних новинах для опису процесу 
з’ясування стосунків та розв’язування конфліктів в зло-
чинному середовищі, який зазвичай супроводжується 
насильством, бійками та вбивствами: «Хто б міг поду-
мати, що така тиха вулиця Троїцька у селі Білогородці 
стане місцем гангстерських розбірок» («Надзвичайні 
новини», 15.12.2016); «Гангстерська стрілянина у Ки-
ївській області» («Надзвичайні новини», 15.12.2016); 
«Гангстерські розбірки навіть у маленьких містах – 
перш ніж відкрити двері перевірте чи немає розтяж-
ки з гранатою» («Надзвичайні новини», 03.03.2017).

Від слова гангстер також утворюються різноманіт-
ні складні слова з неіншомовною частиною: «В Брова-
рах затримали двох гангстерів-близнюків» («Свідок», 
23.06.2010); «У місті під Києвом піймали гангсте-
ра-веселуна: з посмішкою на обличчі чоловік погра-
бував місцевий банк, а всі 6 тисяч вкрадених грошей 
спустив на сауну з повіями» («Максимум в Україні», 
16.11.2013).

Англіцизм презент (від англ. present – подарунок) 
[1] може вживатися у двох значеннях. Він може вжива-
тися в прямому значенні «подарунок», як і в мові-дже-
релі, та мати позитивне значення: «А сусіди при зустрічі 
у дворі намагаються віддячити чотирилапому смачним 
презентом» («Свідок», 10.08.2010). Проте частіше сло-
во презент має негативну конотацію: «Ось такий не-
маленький презент прийшов забирати на пошту меш-
канець столиці: гранати, протитанкові гранатомети 
й величезна кількість набоїв» («Свідок», 20.08.2014); 
«Гранати та патрони за словами чоловіка йому пода-
рували військові. Такий собі презент поліцейським він 
здав добровільно» («Магнолія», 05.02.2016); «Правоохо-
ронцям відомо, що хитрунові близько 50, він постійно 
ходить із чорною торбинкою, в якій носить пістолет, 
а після злочину завжди залишає жертвам солодкий пре-
зент – шоколадку» («Надзвичайні новини», 27.02.2017).

Автори кримінальних хронік часто використовують 
назви жанрів кіно англомовного походження для того, 
щоб надати текстам новин більшої експресивності, а 
також для нових засобів вираження. Наприклад, тер-
мін блокбастер (від англ. blockbuster – потужна бом-
ба, дослівно «руйнівник кварталів» – високо бюджет-
ний кінофільм або вистава, що має фінансовий успіх 
у прокаті) [21] можна почути в сюжетах, в яких роз-
повідається про погоні (часто зі стріляниною) чи про 
різноманітні курйозні випадки: «Неповнолітні гонщи-
ки влаштували блокбастер у Броварах під Києвом» 
(«Свідок», 23.05.2016); «Справжній блокбастер із 
погонею та стріляниною стався на Львівщині» («Сві-
док», 26.01.2017); «В Одесі суддя-хабарник влаштував 
блокбастер зі стріляниною» («Свідок», 30.03.2016); 
«Справжній пригодницький блокбастер трапився на 
Хмельниччині. Посеред ночі злодій намагався пограбу-
вати квартиру у багатоповерхівці, та коли зрозумів, 
що хазяйка повернулася – переляканий, вистрибнув із 
8-го поверху» («Свідок», 04.02.2015).
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Термін трилер (від англ. thrill – трепет, хвилюван-
ня – особливий жанр кіно та літератури, в яких специ-
фічні засоби повинні викликати у глядачів або читачів 
тривожне очікування, тривогу, страх) [21] використо-
вується журналістами для опису особливо жорстоких 
та важких злочинів: «Черговий поворот у моторош-
ному трилері, що розігрався на Прикарпатті: мова 
про справу двох маніяків, які викрали дівчину дорогою 
з дискотеки, посадили на ланцюг і майже місяць її 
ґвалтували з мішком на голові» («Надзвичайні нови-
ни», 13.01.2017); «Дніпропетровський трилер: вітчим 
викрав падчерку, а потім наклав на себе руки» («Над-
звичайні новини», 20.01.2016); «Справжній соціальний 
трилер у Києві. Горе-батьки зачинили двох малолітніх 
дітей вдома та поїхали на 2 дні відпочивати» («Над-
звичайні новини», 30.09.2016); «Він віз її на санях, сві-
жим снігом, поміж тополями. Жінка вже втратила 
голову: не від кохання, а від сокири. Чоловік шукав як-
найбільший замет, щоб сховати тіло жертви. Трилер 
із життя сумських селян – у наступному сюжеті» 
(«Свідок», 16.03.2010); «Троє працівників міліції мало 
не стали жертвами палія: такий трилер відбувався 
в селі Підгайчиках на Івано-Франківщині» («Свідок», 
12.04.2010); «Кривавий трилер у Криму. Винуватець 
ДТП вбив двох людей та втік з лікарні» («Магнолія», 
27.08.2013).

Нових лексико-семантичних виявів набув також 
термін бізнес. Бізнес (від англ. business – справа, діло) 
позначає підприємницьку, комерційну чи будь-яку 
іншу діяльність, що не може суперечити закону і спря-
мована на отримання прибутку [5]. Але в криміналь-
них новинах цей англіцизм найчастіше має негативну 
конотацію та зустрічається в сюжетах про протиправні 
способи збагачення: «Співробітники служби безпеки в 
Україні спільно з прокуратурою ліквідували масштаб-
ний тіньовий бізнес контрабандистів, які організува-
ли переправлення через Європу до країн Азії декількох 
тон бурштину» («Магнолія», 22.03.2016); «Підпіль-
ний бізнес поліції: кого «кришують» правоохоронці?» 
(«ICTV», 31.01.2017); «У Василькові Київської області 
поліція викрила підпільний бізнес з виготовлення фаль-
сифікованої горілки» («НТН», 13.12.2016).

Також утворено складні слова в структурі яких є 
запозичення бізнес. Вони теж використовуються для 
позначення різноманітних видів злочинної діяльності 
та мають негативну оцінку. Наприклад, лексеми пор-
нобізнес, наркобізнес, алкобізнес та ін.: «Українок на-
сильно затягують в тенета порнобізнесу» («ICTV», 
01.03.2017); «Рік тому його старшого брата з товари-
шем розстріляли просто в центрі міста через розбірки 
в наркобізнесі» («Надзвичайні новини», 03.03.2017); 
«СБУ викрила підпільний алкобізнес на Черкащині» 
(«Про Головне», 25.03.2017).

Досить часто в кримінальних новинах використову-
ють складну лексему, утворену від терміну бізнес – біз-
нес-розбірки. Слово розбірка походить зі сфери кримі-
нального жаргону і означає спосіб з’ясування стосунків 
в злочинному середовищі, зазвичай із застосовуванням 
зброї [17]. Лексема бізнес-розбірки є прикладом поєд-
нання слів, які походять з різних шарів лексики: бізнес 
прийшов зі сфери діловодства, розбірки – з криміналь-
ного жаргону. Вона активно освоїлася в кримінальній 
тематиці, адже сучасні реалії життя засвідчують, що 
все частіше підприємницька діяльність асоціюється 
з криміналом, бо самі підприємці нерідко з’ясовують 
стосунки між собою чи позбавляються від своїх кон-
курентів за допомогою злочинних методів: «Бізнесме-

ни не поділили гроші і один із компаньйонів розстріляв 
автівку свого напарника. Як бізнес-розбірки стають 
схожими на справжні бандитські?» («Надзвичайні 
новини», 15.12.2016); «Бізнес-розбірки – основна при-
чина вбивства Жиліна за версією російських слідчих» 
(«112.ua» 21.09.2016); «Обвуглена автівка і водій у 
лікарні: поліція розслідує бізнес-розбірки по-дніпро-
петровськи» («24 канал», 30.04.2016); «Вночі в Києві 
сталася стрілянина через бізнес-розбірки, є жертви» 
(«Інформаційне агентство «Єдність»», 24.06.2016).

Наступний англіцизм снайпер (від англ. sniper – 
той, хто стріляє в людей з місця, де його не бачать) 
[2] також має декілька лексико-семантичних виявів 
у кримінальній тематиці. Здебільшого запозичен-
ня снайпер вживається в значенні, яке він має в мо-
ві-джерелі, – «спеціально вишколений боєць піхоти 
або інших родів військ чи правоохоронних органів із 
навиками стрільби, маскування і спостереження, що 
уражає важливі цілі з першого пострілу, як правило, 
із замаскованої засідки» [21]: «Щоби не провокувати 
злочинця, заручники мовчки виконували всі його вимо-
ги, наприклад постійно мінялися місцями в машині аби 
ускладнити роботу снайперам» («Надзвичайні нови-
ни. Підсумки», 25.02.2017). Але цей англіцизм може 
вживатися в переносному значенні, в сюжетах про 
людей, які використовують зброю для вирішення влас-
них проблем, крім того, від нього також можуть утво-
рюватися складні слова, що свідчить про його глибоке 
освоєння лексико-семантичною системою української 
мови: «На Житомирщині бабка-снайперка воює з су-
сідами» («Надзвичайні новини», 31.08.2016); «В Одесі 
розшукують снайпера, який полює за перехожими, що 
справляють свою нужду у під’їздах» («Надзвичайні 
новини», 04.04.2013).

Досить новим запозиченням в кримінальній тема-
тиці є англіцизм селфі (від selfie, self – сам, само – вид 
фотографії, автопортрет, зроблений за допомогою ка-
мери смартфона, фотоапарата чи веб-камери) [21]. Сел-
фі стали популярними завдяки розповсюдженості со-
ціальних мереж. Люди, прагнучи зробити оригінальне 
та красиве фото, вдаються до різноманітних способів, 
часом небезпечних, а інколи й фатальних. Тому англі-
цизм селфі все частіше фігурує в текстах кримінальних 
хронік: «Аналіз даних про смертність від нападу акул 
і смерті в результаті спроби зробити селфі – невтіш-
ні. Від селфі гинуть у 1,5 разів більше, підрахувало 
видання Iwashable» («24 канал», 22.09.2015); «В Одесі 
дівчина випала з вікна багатоповерхівки під час спроби 
зробити селфі» («ТСН», 24.03.2017); «За півроку че-
рез селфі загинули 50 людей» («Znaj.ua», 07.07.2016); 
«Він виліз на вагон-цистерну і його вразило струмом. 
Не виключено, що юнак хотів зробити селфі» («Вер-
сії.if.ua», 09.03.2017); «В Одесі школяра вдарив струм  
у 27 тисяч вольт під час спроби зробити селфі на за-
лізниці» («ТСН», 02.09.2016);

Після реформи правоохоронної системи України 
у 2015 році, коли на базі міліції було утворено Наці-
ональну поліцію, в українській мові почало активно 
вживатися запозичення коп. Коп (англ. Cop) – це по-
ширена у США назва поліцейського [21]. В Україні 
це слово також стало застосовуватися по відношенню 
до всіх працівників нової реформованої поліції, від-
повідно воно часто з’являється в кримінальних нови-
нах: «Озвірілого терориста спробував спинити полі-
цейський, який охороняв будівлю Парламенту, але коп 
отримує удари ножем і гине» («Надзвичайні новини», 
23.03.2017); «Впродовж дня вони патрулювали вулиці 
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Хмільника й зупиняли чемних водіїв та пішоходів! Копи 
дякували їм за дотримання правил безпеки й дарува-
ли цукерки» («Свідок», 30.12.2016); «Разом із копами 
місто прочісують рятувальники – шукають смер-
тельний метал» («Надзвичайні новини», 24.03.2017); 
«У покинутому автомобілі копи знайшли пістолет, а 
також мисливські набої 12-го калібру» («Надзвичайні 
новини», 24.03.2017).

Проте останнім часом слово коп набуває негативної 
конотації як у суспільстві, так і в текстах кримінальних 
новин. Незважаючи на реформу, свавілля поліцейських 
ще досі є поширеним явищем в Україні. Працівники 
поліції нерідко зловживають своїм службовим стано-
вищем і часто самі чинять протиправні дії, тим самим 
дискредитуючи правоохоронні органи. Це відобрази-
лося і в лексико-семантичній системі, оскільки запози-
чення коп тепер все частіше асоціюється не з особою, 
яка повинна дбати про безпеку громадян, а скоріше з 
тими, хто сам становить небезпеку для людей, адже 
апріорі працівник поліції має більше повноважень та 
впливу, ніж звичайна людина. У кримінальних сюже-
тах спостерігається тенденція до використання англі-
цизму коп у негативному контексті, коли йдеться про 
вчинення злочинів чи різноманітних порушень самими 
ж правоохоронцями. Усе це сприяє змінам соціальної 
конотації цього запозичення та виникненню недовіри 
до працівників поліції серед пересічних громадян: «На 
що здатен безнадійно закоханий коп? Обережно ди-
віться на жінок у присутності поліції» («Надзвичай-
ні новини», 23.03.2017); «Але поки що у відкритому 
провадженні відповідати має звичайний хлопець, до 
речі, учасник АТО. Йому інкримінують завдання пра-
воохоронцеві тілесних ушкоджень, але ж коп схоже не 
був при виконанні та й без жінки тут не обійшлося» 
(«Надзвичайні новини», 23.03.2017); «Чим відзначи-
лися копи в перший рік своєї роботи?» («Надзвичайні 
новини», 05.12.2016); «На Харківщині відсвяткувати 

день поліції копи вирішили «під шашличок». І наче, що 
ж тут такого особливого – мають право відзначити 
професійне свято. Щоправда, апетит у поліцейських 
був надмірним – щоби мангали не простоювали полісме-
ни викрали ціле стадо отаких от «Маньок» («Надзви-
чайні новини», 05.12.2016); «Немає показників – вибий 
зізнання. У Запоріжжі копи професійно вибивали свід-
чення» («Надзвичайні новини», 05.12.2016); «Шесте-
ро копів втихомирили п’яного дебошира назавжди. 
Безпомічного у кайданках били, а потім розстріляли – 
на очах дружини, дітей та сусідів» («Надзвичайні но-
вини», 05.12.2016); «Звідки перевертні у реформованій 
поліції? Копи відбирають чужі квартири та грабують 
людей на вокзалі» («Надзвичайні новини», 01.03.2017); 
«У Хотині копи зупинили двох хлопців на авто через 
габарит, який не горів. І зрештою копи розбили авто-
матом скло в машині та силоміць витягли водія й не-
повнолітнього пасажира» («Свідок», 11.10.2016). Від 
цього запозичення можуть утворюються складні слова, 
також із негативною оцінкою. «Після розправи полісме-
ни втекли, а потім був бунт місцевих – якби не колеги 
копів-садистів, їх би просто розірвали» («Надзвичайні 
новини», 05.12.2016); «Батько загиблого поліцейсько-
го охоронця Сергія Орлова знайшов підтвердження 
того, що затримані його сином копи-розвідники на-
чебто грабували княжичівські елітні маєтки» («Над-
звичайні новини», 12.12.2016).

Отже, англіцизми в кримінальних хроніках вико-
ристовуються не тільки для того, щоб надати більшої 
експресивності, а й для відображення певних реалій 
сучасного українського суспільства. Слова іншомов-
ного походження допомагають увиразнити тексти 
кримінальних новин та викликати яскравіші емоційні 
реакції у глядачів. Тому проблематика використан-
ня запозичень та їхніх лексико-семантичних виявів у 
кримінальній тематиці потребує подальших наукових 
розвідок.
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ЧИННИК АДРЕСАТА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТІ

Статтю присвячено дослідженню чинника адресата сучасного газетного тексту у вираженні текстової категорії діа-
логічності. Виокремлено та проаналізовано типи адресатів, описано засоби та форми їх вираження в газетному дискурсі. 
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Назаренко О. Н. Фактор адресата в современном украинском газетном тексте. – Статья.
Статья посвящена исследованию фактора адресата современного газетного текста в выражении текстовой катего-
рии диалогичности. Выделены и проанализированы типы адресатов, описаны средства и формы их выражения в газет-
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Nazarenko O. M. A factor of addressee in the modern Ukrainian newspaper copy. – Article.
The article studies the factors of the addressee in modern newspaper text in the terms of text dialogіsm category. Allocated and 
analyzed the types of addressee, described the means and forms of their expression in newspaper discоurs. 
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Домінування антропоцентричного підходу в су-
часній лінгвістиці зумовлює активізацію комунікатив-
но-прагматичних наукових розвідок, скерованих на 
поглиблене дослідження ролі адресанта й адресата в 
мовленнєвій взаємодії. Особливої ролі цей аспект набу-
ває у вивченні газетних текстів з огляду на притаманну 
їм доступність, оперативність реагування на актуаль-
ні події, що визначає специфіку їхнього лінгвального 
оформлення. 

Об’єктом дослідження є мова газетних текстів 
українських видань.

Метою статті є визначення чинника адресата су-
часного газетного тексту у вираженні текстової катего-
рії діалогічності. Мета визначає завдання досліджен-
ня: 1) виявити специфіку адресата в тексті газетних 
повідомлень; 2) проаналізувати способи репрезентації 
типів адресатів в структурі газетного дискурсу; 3) ви-
значити форми вираження чинника адресата в журна-
лістському тексті.

Матеріалом дослідження послугували тексти 
українських газетних видань («Дзеркало тижня» (ДТ), 
«День» (Д), «Високий замок» (ВЗ), «Україна моло-
да» (УМ), «Сільські вісті» (СВ), «Кримська світлиця» 
(КС), «Слово» (С), «Галичина»(Г), «Чорноморські но-
вини» (ЧН), «Українське слово» (УС)).

Адресант та адресат є основними структурними 
компонентами комунікативного акту, що пов’язані з 
прагматичним аспектом вивчення вербальної комуні-
кації і тексту. Прагмалінгвістичне дослідження тексту 
насамперед орієнтовано, з одного боку, «на виявлення 
особливостей авторської присутності» [8, с. 30], а з 
іншого, – на реципієнта. Автор спілкується з читачем 
опосередковано через текст, як слушно зауважує Н.В. 
Кондратенко, він «моделює образ власного читача, за-
даючи напрям розуміння та інтерпретації через відпо-
відні семантичні маркери» [7, с. 136].

Чинник адресованості тексту лінгвісти тлумачать 
як «прагнення мовця до адекватного розуміння адре-
сатом мовленнєвого твору» [8, с. 30–31]. Позиція 
адресата, на перший погляд, здається другорядною 
стосовно адресанта, оскільки він сприймає мовлення, 
породжене адресантом, інтерпретуючи зміст, саме він 
є «об’єктом мовленнєвого впливу, кінцевою ланкою ко-
мунікативного ланцюга» [10, с. 36]. Адресат, на думку 
А.П. Загнітка, «проходить шлях від засобів вираження 
до думки» [6, с. 53]. Як визначає О.О. Селіванова, це 
«один із комунікантів, на якого спрямовано й розрахо-

вано мовленнєву дію того, хто породжує висловлення, 
тобто співрозмовник або читач, реципієнт повідомлен-
ня» [9, с. 16]. Враховуючи специфіку даного суб’єкта 
мовлення з позицій лінгвопрагматики, слід зазначити, 
що «інтерпретація твору зумовлена не лише тим, ким 
та за яких умов її було зроблено, а також і чинником 
адресата» [1, с. 358]. Однак останнім часом позицію 
адресата вважають так само активною, як і позицію 
адресанта, завдяки здатності адресата не лише розпіз-
навати інтенції мовця, а й додавати до повідомлення 
нової семантики. 

Українська дослідниця текстової категорії адресат-
ності О.П. Воробйова, аналізуючи художню комуніка-
цію, виокремлює такі типи адресатів: реальний (емпі-
ричний) читач; уявний, потенційний читач, що втілює 
модель ідеального читача відповідно до конкретного 
тексту; текстовий читач поєднує образ ідеального чи-
тача та образ фіктивного читача [5]. У газетному тек-
сті ми розрізняємо два основні типи адресатів – це ре-
альний читач, на якого орієнтується автор у створенні 
тексту, та внутрішньотекстовий адресат, що виступає 
співрозмовником автора в тексті (напр., в інтерв’ю). На 
нашу думку, звернення до читача в тексті передбачає 
експлікацію реального позатекстового читача, до яко-
го й апелює автор. У кожного автора газетного тексту  
є власне уявлення про ідеального читача, але актуаль-
ність та оперативність газетних повідомлень потребу-
ють орієнтації на реального читача, а не моделювання 
ідеального адресата. 

Складність і багатошаровість адресата газетно-
го тексту визначена специфікою масової комунікації.  
У дослідженнях масової комунікації, до якої належить 
газетний текст, адресата називають масовим адресатом, 
а «знайти спільну мову з масовим адресатом – означає 
виявити готовність до використання стандарту, виро-
бленого для досягнення цілей, що об’єднують певні 
різновиди суспільно значущих мовленнєвих сфер» [3]. 
Такий масовий адресат передбачає узагальнене, збірне, 
колективне уявлення про отримувача повідомлення, 
зважаючи на що важко прогнозувати реакцію адресата 
на текст.

У газетному тексті безпосереднє звернення автора 
до читачів посилює внутрішньотекстову діалогічність. 
У такому разі текстова комунікація представлена пов-
ною мірою: автор моделює діалог із читачем у тексті, 
що ще більше інтимізує таку комунікативну взаємодію, 
зважаючи на те, що це вже не стільки розмова з масовою 
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аудиторією, скільки між автором і читачем віч-на-віч, 
напр.: Це дуже політичне питання для країни й дуже 
філософське. Якщо в дитинстві ти розбив шибку, 
то чи маєш ти, читачу, право зробити щось шляхет-
не подорослішавши, скажімо, перевести бабусю через 
дорогу? Багато хто вважає, що не маєш. І дуже мало 
хто вважає навпаки... І тут я, перепрошую, дорогий 
читачу, подумав, що відповіді на запитання: чому 
в усьому винна саме Юлія Тимошенко – у природі не іс-
нує (ДТ. № 4.2011). Адресант максимально суб’єктивно 
висловлюється й оцінює події, моделюючи діалогічну 
взаємодію з читачем. Через використання форми другої 
особи однини ти діалог сприймається як розмова між 
близькими людьми, що не потребує додаткових форм 
ввічливості. Слід зазначити, що в газетному тексті до 
читачів звертаються лише за допомогою двох способів: 
або до масового адресата чи узагальненої аудиторії за 
допомогою форми множини і відповідних дієслівних 
форм 2-ої особи множини, або до уявного конкретного 
читача за допомогою форм однини. Автори не вжива-
ють форми 2-ої особи на Ви, що передбачають ввічливе 
ставлення і характерні для спілкування з незнайомими 
людьми. Це означає, що уявний читач у газетному тек-
сті – це завжди близька, знайома людина, це комуні-
кант, з яким можна обговорити майже всі проблеми; це 
небайдужий адресат, який розділяє думки автора. Таке 
ставлення до читача зумовлює відповідну інтимізацію 
викладу та спричиняє домінування саме непрямого ді-
алогу як способу репрезентації інформації читачам.

Орієнтація на чинник адресата завжди імпліцитно 
наявна в тексті, навіть якщо відсутні будь-які мовні 
форми вираження читача або апеляції до читача. Газет-
ний текст покликаний повідомляти актуальну інформа-
цію або представляти аргументативний аналіз подій, 
при цьому чинник адресата завжди домінує: інформа-
ція має бути цікава саме читачам. Масова комунікація, 
на нашу думку, відрізняється домінуванням чинника 
адресата, що визначає як зміст, так і спосіб подання 
інформації. Така орієнтація на читача знаходить своє 
вираження в постійній апеляції до колективного чита-
ча в тексті, напр.: Я розумію, що більшість читачів, 
прочитавши ці рядки, подумали щось на зразок: «Ну 
скільки ж можна? Навіщо стільки писати про одне й 
те ж». Цих читачів хочу відразу заспокоїти: цей лист 
не про гроші і Європу, він про Руслану і Україну (ВЗ. 
№127. 2011). У цьому фрагменті автор намагається 
спрогнозувати реакцію читачів, аналізує «горизонт очі-
кування», імпліцитно вступаючи в діалог з потенційни-
ми адресатами. У такому разі, з одного боку, читачі в 
тексті стають внутрішніми суб’єктами, а з іншого боку, 
залишаються поза межами тексту. Мовними засобами 
вираження чинника адресати тут стають відповідні 
граматичні форми множини, які уможливлюють уза-
гальнення текстових реципієнтів.

Орієнтація на масового читача в газетних виданнях 
набуває специфічної форми: автори часто звертають-
ся або апелюють не до читачів взагалі, а конкретно до 
читачів відповідної газети, напр.: А ще – велика дяка 
всім, хто був з «Чорноморкою» у переломному 2014-у. 
Ще більша – тим, хто залишився з газетою у році 
2015-у, який вимагатиме від кожного з нас іще більшої 
мужності, витримки та відданості шляху, який обра-
ли. І любові. Любові до рідної землі, до нашої держави, 
до людей, котрі поруч. (ЧН 01.01.2015). Адресантом 
також виступає узагальнений суб’єкт – редакція га-
зети, хоч автором матеріалу є конкретний журналіст. 
Обмеження читачів одного видання вказує на винятко-

вість цих реципієнтів: інформація надана саме читачам 
конкретного видання, а не масовому реципієнту. Кон-
кретизація читацької аудиторії підкреслює унікальний 
статус реальних реципієнтів газетного повідомлення, 
що відокремлює їх від потенційних читачів. Авто-
ри нібито звертаються саме до реальних читачів, до 
«постійної», «відданої» аудиторії, підкреслюючи своє 
ставлення до адресатів та заохочуючи останніх до на-
ступних комунікативних взаємодій.

Адресати в газетному тексті, якими можуть ви-
ступати як реальні читачі, так і внутрішньотекстові 
суб’єкти, мають специфічні мовні засоби вираження, 
серед яких основну роль відіграють звертання, спону-
кальні та питальні синтаксичні конструкції.

Звертання безпосередньо вказує на адресата мовлен-
ня, вказуючи його в тексті, це «інтонаційно видалений 
компонент речення, що називає істоти, до яких адре-
совано мовлення» [4, с. 184]. В українській мові звер-
тання має особливий граматичний спосіб вираження 
– кличний відмінок – і найчастіше використовується в 
спонукальних синтаксичних конструкціях та питальних 
реченнях прямої питальності. У газетному тексті звер-
тання можуть вживатися і в заголовках, і в основному 
тексті. У заголовках вони переважно виконують рито-
ричну функцію, функціонуючи в незвичній формі – у 
розповідних окличних реченнях, де яскраво виражено 
емоційний компонент, напр.: Науко, врятуй себе сама! 
(ДТ. № 35.2016); Україно, я люблю тебе! (Д. №177-178. 
2010); Вітаємо тебе, Естоніє! (Д. № 4-5.2011); Збирай-
теся, дівчата, заміж! (ЧН 01.01.2015); Ось тобі, ба-
бусю, і жіноче свято! (ЧН 18.02.2017) тощо. Наявність 
емоційного звертання в заголовковому комплексі під-
креслює діалогічність тексту, це діалог між адресантом 
і внутрішньотекстовими адресатами, названими саме в 
звертанні, але риторичний характер таких синтаксичних 
конструкцій здебільшого вказує на умовний діалог, не 
реалізований в основному тексті.

У заголовках використовують і поетичні звертання, 
представлені цитатами з творів українських письмен-
ників, поданими в лапках, напр.: «Не ридать, а добува-
ти...» Ідеї конструктивного націоналізму в творчості 
Івана Франка (Г. 11.08.2016); «Не дуріть Бога», або Не 
флешмобне випробування Шевченком (Д. 11.03.2017); 
«І слово розумом святим і оживи, і просвіти...» У по-
неділок в Одеській національній науковій бібліотеці 
за доброю багатолітньою традицією пройшли Шев-
ченківські читання (ЧН 11.03.2017); «І розлетілися 
дощами судними над ним», або про рідну мову та 
чиновників. Перепоховання геніального українсько-
го поета Олександра Олеся і поява законопроекту 
«Про державну мову». (ЧН 11.03.2017). Діалогічність 
у таких заголовках подвійної природи: з одного боку, 
цитатність вказує на міжтекстову взаємодію, а з іншо-
го, наявність звертання в заголовках репрезентує вну-
трішньотекстову діалогічність.

У заголовках звертання часто вживають у спону-
кальних синтаксичних конструкціях, представлених 
спонукальними реченнями, напр.: Успіхів, Європо! 
(ДТ № 4029, 2016); Українці, обираймо українську 
владу! (УС. № 42. 2010); Їхні серця з тобою, Украї-
но! (С. 18.03.2017); Боже, нам єдність подай! (УС. 
№ 40.2010); Переможці, вперед! (ДТ № 29, 2014); По-
чуйте його, люди... (СВ. № 20. 2011); Шпигуне, йди 
геть! (ДТ № 22, 2015); Українці, не дайте себе купи-
ти! (КС. № 2. 2010); Прилітайте, лелеки, в Одесу! 
(ЧН 05.01.2017). Реальним адресатом у цьому випад-
ку залишається читач, а в звертанні адресат не завжди 



153Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

вказує на внутрішніх суб’єктів мовлення, хоча й окрес-
лює їхнє тематичне коло. Узагальнені адресати – напр., 
українці, Україно, люди – апелюють до реального 
адресата-читача, а інші звертання переважно маніфе-
стують риторичність заголовків, але не спонукають до 
дії суб’єктів, зазначених у заголовках, зокрема це сто-
сується персоніфікованих звертань, коли автор апелює 
до неістот. Звертання до істот також переважно рито-
ричного типу, напр.: Верніться, хлопці, живими! (ЧН 
25.02.2017); Посадовці, відповідайте! (Г. 26.01.2017); 
«Встань, Тарасе, подивися...!» (ДТ № 28, 2014); тощо. 
Такі заголовки зі звертаннями і спонуканнями вира-
жають категорію діалогічності повною мірою, навіть 
якщо в основному тексті газетного матеріалу експлі-
цитних маркерів діалогічності і немає.

Спонукання в заголовкових комплексах необов’яз-
ково містить звертання, воно може бути представлене 
означено-особовими реченнями, адресованими чита-
чам, напр.: Прийди, вшануй героїв! (ЧН 26.01.2017); 
Забери мене звідси! (ДТ № 24, 2016); Ніколи не 
здавайся! (ДТ № 4, 2016); Будьмо оптимістами! 
(ЧН 12.01.2017); Захистімо свою революцію! (ЧН 
05.04.2014); Бережім мовне багатство України! (ЧН 
23.04.2015) тощо. Спонукальні синтаксичні конструк-
ції в заголовках також експлікують чинник адресата, 
хоч і не вказують на нього безпосередньо, як речення 
зі звертаннями, через що їх сприймають як адресовані 
масовому адресату. Автор у таких заголовках апелює 
до читачів, спонукає їх до дії, створює ефект діалогіч-
ної взаємодії з потенційними читачами.

В основному тексті газетних матеріалів звертання 
й спонукання вживають меншою мірою, якщо текст не 
побудований за діалогічним принципом. Однак наяв-
ність звертання підкреслює імпліцитну, непряму діало-
гічність газетного тексту, в якому авторський монолог 
адресований конкретній аудиторії, названій у звер-
танні, напр.: Головне, дядечки і тітоньки, – серцем 
не старіти. А про те, щоб ми якнайдовше не втрача-
ли фізичних кондицій і працездатності, «подбав» уряд 
(ДТ. № 48. 2010). Звертання позначає реального адре-
сата тексту – масового адресата-читача, найменування 
якого може бути різним. Апеляція до масового адреса-
та наявна в тексті в експліцитному або імпліцитному 
вигляді, а звертання опосередковано уможливлює його 
експлікацію. Автор може використати у звертанні лек-
семи читач, читачі або інші, що вказують на уявного 
читача й узагальнюють читацьку аудиторію.

Інший тип адресата – внутрішньотекстовий – пред-
ставлений у газетному тексті звертаннями до співроз-
мовників автора. Такий адресат релевантний виключно 
для діалогічно побудованих текстів, коли автор-журна-
ліст розмовляє з адресатом – відомою людиною, а їхня 
розмова є соціально значущою і цікавою для читачів, 
напр.: Письменник, перекладач і науковець Андрій Со-
домора – людина глибока, енциклопедичних знань і вод-
ночас надзвичайно скромна. Спілкуватися з ним – наче 
пити цілющу джерельну воду. Попри поважний вік, у 
пана Андрія юначий блиск очей та неймовірна енерге-
тика доброти і мудрості. Тож може дати фори бага-
тьом молодим.

Про те, як не марнувати час, а повноцінно прожи-
вати кожну мить, письменник може говорити безко-
нечно. А ще у нього чимало спогадів, які ідуть крізь 
життя, багато думок і роздумів…

– Пане Андрію, цьогоріч ви були одним із номінан-
тів на найвищу державну премію – Шевченківську…

– Для мене найвища премія – це увага читачів.  

(ВЗ. 02.04.2017). Наведений фрагмент із тексту ін-
терв’ю, в якому звертання використано в авторській 
репліці-питанні, адресований співрозмовнику. Однак 
у газетному тексті такі випадки не частотні, тому що 
запитання в інтерв’ю мають здебільшого узагальнений 
характер, у них рідко вказують ім’я або по батькові 
співрозмовника, але в реальній бесіді, відтворенням 
якої є газетне інтерв’ю, такі звернення є обов’язкови-
ми, вони передбачені правилами етикету. У газетному 
тексті повне повторення реальної розмови було б се-
мантично надмірним і невиправданим, тому що кому-
нікативна ситуація інтерв’ю вже задає діалогічний тип 
тексту і не потребує постійного нагадування про це.

Наявність звертання в монологічному авторському 
мовленні актуалізує чинник адресата як внутрішньо-
текстового суб’єкта мовлення здебільшого риторич-
ного характеру. Найяскравішою ілюстрацією такого 
звертання є апеляція до «нададресата» [2, с. 306], тра-
диційна для тексту молитви, напр.: Дай, Боже, мудро-
сті, доброти, світлого розуму і тим, хто при владі, і 
всьому нашому народові. Захисти нас від ворогів!... Ми 
ж любимо Україну, не зраджуймо її. Вона – наша рід-
на Мати, найпрекрасніша, Богом нам дана. Господь 
любить наш народ, бо він набожний, працелюбний, 
чесний, толерантний (ЧН 29.05.2014). Стилізація мо-
литви в цьому фрагменті газетного тексту зумовлює 
вживання звертання до Бога зі спонукальними речен-
нями з прагматичним значенням прохання. Автор од-
ночасно звертається до нададресата і до своїх співві-
тчизників-читачів, реалізуючи категорію діалогічності 
і як внутрішньо текстову, і як зовнішньотекстову, апе-
люючи до адресатів різних комунікативних просторів.

Проте основною формою репрезентації внутріш-
ньої діалогічності в газетному тексті є питально-від-
повідна, що може бути реалізована двома способами 
– монологічним і діалогічним. У монологічному мов-
ленні і питання, і відповіді продукуються автором, 
який самостійно ставить запитання і на них відпові-
дає, напр.: Україна знову в огні. В епіцентрі глобаль-
них протиріч між Росією, США, Європою. Чи не 
перетруть нас як державу ці жорна? Чи зуміємо 
зберегти себе як єдиний народ, монолітна нація? 
Як протистояти цим випробуванням і викликам су-
часності? В чому шукати об’єднавчі фактори, які б 
консолідували територіально, соціально, ідеологічно 
розшароване суспільство? (УМ. 02.03.2017). Низка 
питальних речень у тексті провокують автора і чита-
чів до роздумів, а наступний текст містить авторську 
спробу відповісти на ці питання. Адресант одночасно 
адресує їх собі і читачам, він актуалізує категорію діа-
логічності в тексті, підкреслюючи комунікативну ситу-
ацію діалогічної взаємодії між адресантом (автором) та 
адресатом (читачами). У цьому тексті немає традицій-
них діалогічних єдностей, в яких на кожне запитання 
подають відповідь, а кожний наступний семантичний 
блок детермінований попереднім, тому що на декілька 
подібних між собою запитань надана одна відповідь, 
яку представлено цілим текстом.

Однак монологічне мовлення може бути побудовано і 
як комплекс питально-відповідних блоків, напр.: На екра-
ни батьківщини вийшов антирязановський і трохи ху-
дожній фільм «Службовий роман. Наш час». Навіщо 
він вийшов? Щоб із допомогою перекупленого «лейбл» 
зразка 1978-го вже сьогодні «немножко денег срубить». 
Хто знімав? 26-річний юнак на прізвище Андреасян, 
який, кажуть, має за плечима «хорошу лондонську школу 
режисерської майстерності». Хто знімався? Завсідни-
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ки російських і українських поп-шоу (ДТ. №10.2011). Ав-
тор ставить конкретні запитання, на які і відповідає, при 
цьому надає тексту традиційної діалогічної форми, тобто 
запитання не риторичного характеру, вони потребують 
відповіді. Інформацію, наявну в тексті, можна було б ре-
презентувати і в інший спосіб, не використовуючи діало-
гічні єдності, але цей спосіб активізує чинник адресата, 
підкреслюючи внутрішню діалогічність тексту.

Газетний текст у комунікативно-прагматичному 
аспекті є компонентом мовленнєвого акту й необхід-
ним складником комунікативної взаємодії адресанта 

та адресата, що мають специфіку, зумовлену характе-
ром масової комунікації. Дослідження цього підходу в 
газетному дискурсі скероване на поглиблене вивчення 
ролі мовця та реципієнта в їх опосередкованій взаємо-
дії через газетний текст, що в цілому становить під-
ґрунтя внутрішньої або суб’єктно-текстової категорії 
діалогічності як сутнісної ознаки тексту.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо 
в увиразненні та аналізі комунікативно-прагматич-
ної парадигми в сучасному українському газетному  
тексті.
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Нижникова Л. В.

ПИСЬМО КАК ТЕКСТ: ПИСЬМА ХЕМИНГУЭЯ В ОРИГИНАЛЕ И ПЕРЕВОДЕ

Статья посвящена исследованию письма как типа текста с позиций прагмалингвистики, с одной стороны, так как адре-
сат выступает основным фактором языкового оформления письма, и лингвистики текста – с другой стороны, так как 
каждое письмо – это завершённый, специфически структурированный текст.
Ключевые слова: прагмалингвистика, лингвистика, фактор адресата, языковое оформление, контактная рама.

Нижнікова Л. В. Лист як тип тексту: листи Е. Хемінгуея в оригіналі та перекладі. – Стаття.
Стаття присвячена дослідженню листа як типу тексту з позиції прагматичної лінгвістики, з одного боку, оскільки 
адресат виступає основним фактором мовного оформлення листа, і лінгвістики тексту – з іншого боку, оскільки кожний 
лист – це завершений, специфічний і структурований текст.
Ключевые слова: прагмалінгвістика, лінгвістика, фактор адресату, мовне оформлення, контактна рама.

Nizhnikova L. V. Letter as a text. – Article.
The given, article deals with the investigation of letter as a text from two positions: from the position of pragmatic linguistics as an 
addressee is the main factor of language formalization of a letter and from the position of linguistics as every letter is a completed 
text of a specific structure.
Key words: pragmatic linguistics, factor of addressee, language formalization, contact frame.

В данной статье письмо исследуется с позиции 
фактора адресата – основного фактора формирующего 
языковые показатели письма и с позиции лингвистики 
текста, т.к. письмо – это завершённый, специфически 
структурированный текст, имеющий все основные ка-
тегориальные признаки, свойственные тексту вообще 
и в то же время обладающий только ему присущими 
структурно-сематическими особенностями. 

Практически полное отсутствие исследований в из-
бранной области, нетрадиционность подхода обеспе-
чивает актуальность данной статьи. 

Так как эпистолярный текст не имеет однозначной 
функционально-стилевой прикреплённости и обнару-
живается во всех речевых регистрах, в статье целена-
правленно прослеживается его проникновение во все 
функциональные стили и даётся его четкая квалифика-
ция в этой связи.

Важность фактора речевой направленности, или 
фактора адресата, который наряду с другими экстра-
лингвистическими факторами обусловливает комму-
никативную природу любого речевого произведения, 
признаётся многими лингвистами [1; 2; 3; 4] и учиты-
валась при написании писем ещё в античные времена. 
Поэтому задачей данной статьи является также пока-
зать, что между формой и содержанием текста, с одной 
стороны, и адресатом, с другой, существует жёсткая 
корреляция: содержательная структура письма, его 
композиция, оформление контактной рамы, лексиче-
ское наполнение и синтаксис текста – всё это опреде-
ляется отнесённостью к определённому адресату. 

Действительно, письмо как тип текста сравнительно 
редко становится объектом филологического анализа, 
несмотря на древность происхождения, многофункци-
ональность и включенность во все сферы человеческой 
коммуникации. При этом практические пособия по на-
писанию писем самой разнообразной целевой направ-
ленности существовали еще в античные времена и до 
сих пор пользуются популярностью [5; 8; 9; 10]. Нераз-
работанность проблемы эпистолярного текста отража-
ется в нечёткости его функционально-стилистической 
квалификации: в зависимости от направления и мате-
риала исследования письмо рассматривают как при-
надлежность разных функциональных стилей (офици-
ально-делового, научного, публицистического), разных 
типов литературы (документальной, мемуарной, испо-

ведальной), как письменную форму бытовой речи, как 
основу эпистолярного стиля – особой разновидности 
художественной литературы. Самое парадоксальное в 
этом квалификационном разнобое заключается в том, 
что каждый – автор прав, разночтения же вызваны не 
ложностью одних выводов и справедливостью других, 
а различием исследуемого материала. Действитель-
но, письма составляют значительный корпус текстов 
официально-делового стиля, немало их и в составе 
произведений публицистического стиля – особенно в 
периоды крупных национальных и социальных собы-
тий (война, революция, политический кризис); широко 
известны также научные послания (обсуждающие во-
просы философии, политической экономии, истории, 
естественных и точных наук) выдающихся мыслите-
лей и учёных всех времён и народов; эпистолярный 
роман – роман в форме писем – занял прочное место в 
истории художественной литературы. Иными словами, 
письмо как тип текста обнаруживается в рамках всех 
функциональных стилей и в каждом из них своей фор-
мально-содержательной структурой соответствует его 
основным параметрам.

Поэтому наиболее целесообразно, по-видимому, 
квалифицировать письмо как единицу эпистоляр-
ного жанра, единственного в своём роде, имеющего 
сквозной, проникающий характер, представленного 
во всех функциональных стилях. Дифференциальные 
признаки жанра письма маркируют его функциональ-
но-стилистическую принадлежность и соответствуют 
основным показателям каждого данного стиля. Инте-
гральные признаки жанра обеспечивают его единство 
при всем стилевом многообразии конкретных эписто-
лярных текстов и его выделимость из прочих жанров 
письменной речи. Определение признака как инте-
грального или дифференциального, как известно, зави-
сит от уровня анализа объекта: интегральный на более 
низком уровне обобщения (сложности), он становится 
дифференциальным на более высоком. Это положение 
справедливо и в нашем случае: признаки, объединяю-
щие все эпистолярные тексты в один жанр, являющи-
еся интегральными в его пределах, на более высоком 
уровне, при сопоставлении с другими жанрами, служат 
для различения письма, отмежевания его от других 
текстов, т.е. при жанровой стратификации письменной 
речи выступают в роли различительных, дифференци-
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альных. Они являются постоянными, обязательными, 
и как таковые обнаруживаются в каждом отдельном 
письме. К их числу, в функциональном плане, отно-
сится эксплицитно выраженная контактоустанавли-
вающая (фатическая) функция, выполнение которой 
в структурно-семантическом плане обеспечивается 
прежде всего контактной рамой письма, идентифи-
цирующей обоих коммуникантов, их ролевые позиции 
в данном акте коммуникации и возможную направлен-
ность их взаимоотношений до него; однозначно уста-
навливающей пространственно-временные параметры 
создания (порождения) данного текста.

Импульсом к порождению письма является ситу-
ация, в которой прямо или косвенно участвовали или 
продолжают участвовать оба коммуниканта, т.е. в до-
полнение к фонду пресуппозиций, общему для данного 
социума, письмо исходит и из общего опыта коммуни-
кантов относительно конкретной ситуации, отражаемой 
в письме, что находит своё выражение в специальных, 
характерных для эпистолярного текста отсылках. 

Отдельно взятое письмо можно рассматривать как 
реплику диалога, рассчитанную на ответную реакцию 
партнера, а обмен письмами – как диалогическую си-
туацию с постоянной сменой ролей адресанта и адре-
сата: первый становится вторым и наоборот. Посколь-
ку дистанцированность коммуникантов онтологически 
включена в эпистолярный коммуникативный акт, раз-
рыв во времени и пространстве между отправлением 
письменного сообщения из одного адреса и его полу-
чением в другом обусловливает обязательное отстава-
ние ответной реплики от стимулировавшего ее запроса. 
Ответ, который приходит отправителю письма, вдвой-
не отдаляется от запроса, ибо включает время прохож-
дения инициального письма от адресанта к адресату 
и ответного обратно. Чем значительнее разрыв между 
отправлением стимула и получением на него реакции, 
тем большее количество событий включается в этот 
промежуток, тем меньше соответствие между комму-
никативными условиями порождения эпистолярного 
текста отправителем и его же восприятия ответа-реак-
ции на своё письмо. Увеличение указанного разрыва 
возможно лишь до определенного порога, за которым 
прагматическая значимость эпистолярной коммуника-
ции сводится к нулю.

При том, что каждый текст ориентирован на опре-
делённого получателя, только письмо предполагает 
обратную связь в аналогичной форме, что зафиксиро-
вано в весьма развернутой системе лексико-граммати-
ческих средств.

В связи с обязательной заявленностью автора в 
письме всегда эксплицитно выражены текстовые кате-
гории субъективной модальности и антропоцентрич-
ности. Письмо является единственным типом текста, в 
котором всегда находят своё местоименно-номативное 
обозначение оба антропоцентра – отправитель текста и 
его адресат. Специфика антропоцентров эпистолярно-
го текста заключается также в их способности высту-
пать в качестве условных коммуникантов, что наибо-
лее характерно для деловой переписки.

Сравнительно малый объём письма ограничивает 
выражение категории членимости элементарным архи-
тектоническим уровнем – членением на абзацы. Обла-
дая средствами реализации всех текстовых категорий, 
письмо при этом представляет собой единственный 
тип письменного текста, которому, вне зависимости от 
функционально-стилевой принадлежности, не свой-
ственен заголовок.

Принадлежность каждого отдельного письма к 
определённому функциональному стилю и необходи-
мость отражения в тексте именно данных стилевых 
черт, с одной стороны, а также обязательность репре-
зентации в нём характеристик эпистолярного жанра, 
с другой, приводят к сложному характеру выражения 
категории системности в письме.

Последняя осложняется ещё более, если анализу 
подвергается эпистолярное наследие одного автора: к 
функционально-стилевым и жанровым особенностям 
прибавляются индивидуально авторские. Количе-
ственно-качественное своеобразие их взаимодействия 
и определяет специфику каждого конкретного письма. 
Так, в деловой корреспонденции жёсткая регламенти-
рованность официально-делового стиля оказывается 
ведущей в этой триаде, ограничивая жанровые пока-
затели и практически полностью снимая индивидуаль-
но-авторские. И наоборот, частная переписка в макси-
мальной степени отражает именно последние.

Перед исследователем письма как типа текста, та-
ким образом, стоит особо трудная задача определения 
роли, места и принадлежности обнаруженных свойств, 
без чего создание типологии эпистолярных текстов не-
возможно. Особый интерес в этом смысле представляют 
собрания писем выдающихся деятелей науки, культуры, 
литературы. Одним из доказательств их высокой позна-
вательной и эстетической ценности служит тот факт, что 
переписка автора не только включается в собрания его 
сочинений на родном языке, но и переводится, наряду с 
его произведениями, на иностранные. Оригиналы и пе-
реводы писем одного из таких крупных представителей 
мировой литературы ХХ века – Эрнеста Хемингуэя – 
послужили материалом предлагаемой статьи.

По оценкам специалистов, Хемингуэй написал 
около 7000 писем, не считая многочисленных теле-
грамм, предвосхищавших получение адресатом более 
развёрнутого сообщения. Его первые сохранившиеся 
послания (к родителям и сестре) написаны в девяти-
летнем возрасте. В завещании, составленном за 3 года 
до смерти, писатель запретил публикацию своих писем 
из опасения нанести ущерб кому-либо из лиц, широко 
упоминавшихся в его частной переписке. Однако даже 
при жизни Хемингуэя разные периодические издания, 
с его согласия, публиковали отдельные письма, затем 
некоторая часть их появилась в книге воспоминаний 
его последней жены Мэри Уэлш «Как это было» и, на-
конец, через 18 лет после смерти писателя, в 1979 году, 
она принимает решение о публикации писем мужа.

Всего для первой научной публикации, снабжённой 
комментариями и отсылками, Карлос Бейкер, исследо-
ватель и биограф Хемингуэя, отобрал около 600 писем 
[7], что составило менее одной десятой всего эписто-
лярного наследия. Именно они, по мнению составителя 
издания, в наибольшей степени отражают специфику 
Хемингуэевского письма. Некоторую часть своей пере-
писки Хемингуэй уничтожил. Основная же её часть – в 
разных объемах – является собственностью более, чем 
сотни частных и университетских библиотек.

По свидетельству самого писателя, «письмописа-
ние» было обязательной и неотъемлемой частью его 
существования, помогавшей ему не только общаться со 
своими многочисленными корреспондентами, но и вы-
ливать на бумагу «то, что накопилось в душе и в голове 
и что не отшлифовано для рассказа». Он писал много и 
быстро, постоянно извиняясь за огрехи в стиле и орфо-
графии, поддерживая тот тон общения, который устано-
вился у него с каждым определённым адресатом.
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Выше упоминалось, что функционально-стилисти-
ческая специфика эпистолярного текста определяется 
ролевой принадлежностью адресата – тем, выступает он 
в качестве должностного или частного лица. Посколь-
ку вся переписка Э. Хемингуэя, представленная в «Из-
бранных письмах 1917–1961 годов», является частной, 
принадлежит одному автору и, следовательно, отражает 
мировосприятие и поведенческие реакции одной пси-
хофизической личности, можно предположить, что все 
рассматриваемые тексты отличаются стилевой гомо-
генностью. Однако это не так. Они существенно разли-
чаются по форме. Их стилистическая окраска (тональ-
ность) не зависит от развиваемой темы, но полностью 
определяется адресатом. Так, например, обсуждение ли-
тературных проблем осуществляется в академическом 
тоне в письмах к Гертруде Стайн или Алис Б. Токлас, в 
сниженном – к Эзре Паунду или Арчибальду Маклишу, 
в общеразговорном – к Максуэллу Перкинсу или Ар-
туру Майзенеру. Данное обстоятельство подтверждает, 
что формально-содержательная структура письма пол-
ностью зависит от ролевых отношений, в которых со-
стояли коммуниканты. Изменение отношений влечёт за 
собой обязательное изменение эпистолярного текста.

Первым знаком, устанавливающим положение 
коммуникантов на шкале близости/отдаленности и в 
определённой степени лимитирующим набор возмож-
ных способов развёртывания письма, является левая 
часть контактной рамы – обращение к адресату. Наи-
более официальное из них Dear Mr. (Miss) + фамилия 
(Dear Miss Stein, Dear Mr. Liveright, Dear Mr. Wilson и 
т.п.). Такая форма установления контакта предполага-
ет профессионально-деловую тематику письма, в свою 
очередь обусловливающую использование нейтраль-
но-литературной и общеразговорной лексики, включе-
ние антропонимов по принципу их принадлежности к 
профессиональной сфере – в данном случае это имена 
критиков, издателей, литераторов. 

На другом конце шкалы находятся обращения с 
превосходной степенью прилагательного Dear (Dearest 
Hadley, My Dearest) и с уменьшительной формой лич-
ного имени или его заменой на домашне-ласкательное 
(My dearest Pickle, Dearest Kitten Pickle – Мэри Уэлш, 
Dearest Mousie – сыну Патрику). В этих письма пре-
обладает событийно-бытовая тематика, в изложении 
много юмора, откровенного выражения эмоций. 

Между концами шкалы располагается наиболее 
обширная группа обращений, где к относительно офи-
циальному Dear присоединяются уменьшительные 
формы собственных имён (Dear Mike, Dear Max) или 
их шутливые замены (например, к Эзре Паунду: Dear 
Duce, Dear Prometheus). Тематически они чрезвычайно 
пестры, что объясняет вариативность их лексического 
состава, стилистическую в том числе. Здесь тоже мно-
го юмора, даже дурашливости, экспериментирования 
со словами.

В связи с линейным развёртыванием текста харак-
тер отношений участников эпистолярного коммуни-
кативного акта, который задаётся в обращении автора 
письма, самого автора сначала не называет, но экспли-
цируется через обозначение адресата, в левой части 
контактной рамы. Только после завершения текста, в 
закрывающей его правой части контактной рамы, че-
рез формулу признания своего авторства, адресант 
подтверждает степень близости/отдалённости отноше-
ний, заданных в обращении.

По-видимому, можно утверждать, что письмо явля-
ется единственным типом текста, язык которого пол-

ностью определяется отношениями коммуникантов. 
Даже идентичное или соотносительное содержание 
разных писем, исходящих от одного адресанта, но на-
правленных разным получателям, оформляется раз-
ным способом.

Рассмотрение переписки одного автора показывает 
также, что актуализация отдельных текстовых катего-
рий и выполнение письмом отдельных функций, несо-
мненно, задаваемых автором, зависит тоже в первую 
очередь от адресата.

Возвращаясь к идентификации автора письма, осу-
ществляемой в правой части контактной рамы, в её 
представленности в переписке Хемингуэя, отметим, 
что она, как и следовало ожидать, состоит в корре-
ляции с характером обращения и тоже отражает три 
типа отношений между писателем и адресатом: дело-
вые, дружеские, интимные. В первом случае вариа-
тивность формулы подписания письма незначительна, 
осуществляется исключительно за счёт её начала и 
происходит в рамках имеющегося набора эпистоляр-
ных клише: yours sincerely, yours always, yours truly и 
под. Собственно подпись неизменна: это всегда Ernest 
Hemingway.

Письма дружеские и интимные, при всём разноо-
бразии имеющихся в них заключительных формул, всё 
же показывают некоторые закономерности. Первая из 
них – это несомненная тенденция к использованию 
шутливой подписи (прозвища): Wemedge; Pappy; Pop 
II; Hem; Hemmy; Stein; Hemmingstein; Hem Hollow Bone 
Stein и т.п. Вторая – наличие определённой стабильно-
сти в подписях к (относительно) постоянным корре-
спондентам. Например, письма к Максуэллу Перкинсу 
и Чарльзу Скрибнеру всегда подписываются просто 
Ernest; Лилиан Росс и Адриане Иванчич – Mister Papa; 
Арчибальду Маклишу – Рарру; сыну Патрику – Papa 
и т.д. И, наконец, третья – это широкая вариативность 
формул заверения, от незначительного варьирования в 
пределах имеющихся клише (Best to you always; Take 
care and good luck; Yours in prickly heat; So long; Dos) 
до развёрнутого на 1-3 строки эмоционального призна-
ния (…take good care of yourself and accept the obedient 
devotion of your Taty; …much love and know I’m not 
impatient, I’m just desperate, E.H.).

Разнообразие формульных зачинов/концовок, неодно-
родность лексического состава, резкие перепады стили-
стической тональности, обнаруживаемые в эпистолярном 
наследии одного автора, могут привести к предположе-
нию, что собрание писем лишено того стилевого един-
ства, которое характеризует собрание сочинений. Подоб-
ное предположение в определённой мере справедливо: 
художественное произведение отражает типизированное 
событие и обращается к обобщенному адресату, тогда как 
письмо привязано к конкретной ситуации и адресовано 
конкретному реципиенту. Несколько упрощая положение, 
можно сказать, что коллективный адресат художествен-
ных произведений одного автора примерно неизменен, 
тогда как единичные адресаты писем множественны по 
своему составу и характеру и требуют разных регистров 
коммуникации. Иными словами, отношения автора/ре-
ципиента, определяющие внутреннее стилистическое 
расслоение переписки, ответственны и за ослабление вы-
раженности в ней общих характеристик авторского иди-
олекта. Подобному ослаблению способствует и сравни-
тельно малый объём письма: системность идиолекта, тот 
особый характер взаимосвязи и взаимообусловленности 
отдельных черт индивидуальной речи, который позво-
ляет идентифицировать одного автора в разных речевых 
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произведениях, требует для своего проявления больших 
объёмов, чем тот, которым располагает усреднённый эпи-
столярный текст. 

Тем не менее, письма несут на себе печать автор-
ского индивидуального стиля, особенно очевидную 
именно при анализе их собрания. Она помогает прео-
долеть влияние малого объёма, ибо представляет пись-
ма в их совокупности, как своего рода протяжённый 
цикл, элементы которого взаимодополняют друг дру-
га. Она показывает повторяемость ряда направлений 
переписки (тематических, стилистических), связан-
ную с неизменностью ряда адресатов, т.е. позволяет 
говорить о наличии некоторых формально-содержа-
тельных единств внутри переписки. Опять же, очень 
схематизируя ситуацию, их можно уподобить разным 
речевым партиям и сюжетным линиям, представлен-
ным в одном крупном художественном произведении. 
Собрание писем, наконец, демонстрирует несомнен-
ную приверженность автора к определённым темам, 
которые соотносительны со сквозными тематическими 
повторами художественной прозы. 

Таким образом, если в отдельно взятом письме 
индивидуально-стилевые черты могут и не обнару-
житься, то собрание писем выявляет их с неоспори-
мой доказательностью. Рассредоточенные во времени 
письма, естественно отражая эволюцию отношений 
между корреспондентами, также естественно отража-
ют и эволюцию пишущего, не отделимую от эволюции 
его творческой деятельности. 

Конечно, между Хемингуэем – всемирно извест-
ным автором новелл и романов и Хемингуэем – авто-
ром «Избранных писем» нельзя поставить знак равен-
ства, ибо в первых он заявлен как компонент образной 
системы произведения, как образ автора, как постро-
ение, идеализированное и абстрагированное от той 
человеческой данности, которая предстаёт в письмах, 
написанных от собственного имени не обобщенной, 
а сугубо конкретной личности. Именно в этом по-
следнем проявляется их непреходящая ценность для 
реконструкции писательского истинного лица, для 
восстановления биографии его души, для выявления 
нравственного климата его эпохи.
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КОНЦЕПТ «ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ» 
В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ВІЛЬЯМА СОМЕРСЕТА МОЕМА

Стаття присвячена аналізу мовних засобів, якими виражений концепт «зовнішність людини» в художньому світі С. 
Моема, що є одним із напрямів наукових розвідок коґнітивної лінгвістики. Виокремлено лексико-семантичне поле номіна-
цій концепту «зовнішність людини». Встановлено найбільш та найменш продуктивні вербалізатори концепту, що дає 
можливість характеризувати ідіостиль письменника.
Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт «зовнішність людини», мовні засоби – вербалізатори, художня картина 
світу, ідіостиль письменника.

Осипчук Г. В. Концепт «внешность человека» в языковой картине мира Уильяма Сомерсета Моэма. – Статья. 
Статья посвящена анализу языковых средств, которыми выражен концепт «внешность человека» в художественном 
мире С. Моэма, что является одним из направлений научных исследований когнитивной лингвистики. Сделан акцент на 
лексико-семантическом поле номинаций концепта «внешность человека». Установлены наиболее и наименее производи-
тельные вербализаторы концепта, что дает возможность характеризовать идиостиль писателя.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт «внешность человека», языковые средства – вербализаторы, худо-
жественная картина мира, идиостиль писателя.

Osipchuk G. V. The Concept of «appearance» in the language picture of William Somerset Maugham’s world. – Article.
The article analysed the linguistic means that expressed the concept of „appearance” in S. Maugham’s artistic world, that is one of 
the research areas in cognitive linguistics. It has been isolated the lexical and semantic area of the nomination of concept „appear-
ance”. Also, the most and the least productive verbalizatory of concept that gives the opportunity to characterise writer’s idiostyle 
has been established in the article. 
Key words: cognitive linguistics, concept „appearance”, language means – verbalizatory, artistic picture of the world, writer’s 
idiostyle.

У лінгвістиці співіснують концепції та напрями, в 
яких за основу беруться різні чинники: логічні моде-
лі мови, психологія мови, композиційність, закономір-
ності творення тексту, лінгвістика тексту, дискурс і т. д.  
[2, с. 132]. ХХІ століття характеризується антропологіч-
ним підходом до вивчення мовних явищ, що дає можли-
вість сконцентрувати увагу наукових розвідок на мислен-
ні, почуттях, самосвідомості і світосприйманні суб’єкта. 
Так зване коґнітивне мовознавство направлене на дослі-
дження мовної картини світу, в центрі якого – людина.

Порівняно молода дисципліна – коґнітивна лінгвіс-
тика – характеризується міждисциплінарною належні-
стю і знаходиться на перетині кількох наукових галузей: 
соціальної комунікації, філософії, психології, культуро-
логії та ін. [13, с. 1]. Торкаючись напрямів коґнітивної 
лінгвістики, варто наголосити на актуальності побудови 
теорії текстів, у межах якої постає можливим виявлен-
ня характеристики процесів коґніції – «роботи думки»  
[2, с. 133] людини. 

У коґнітивній лінгвістиці сформувалась концепту-
альна семантика (тут значної ваги набуває тлумачення 
концепту) [2, с.134]. Під концептом здебільшого мають 
на увазі термін, що є засобом пояснення одиниць мен-
тальних або психічних ресурсів нашої свідомості, відо-
бражає знання і досвід людини [2, с. 134–135].

Концепт як ментальне утворення досліджується су-
часними науковцями: О. Архиповою [1], Т. Валюкевич 
[14], С. Воркачовим [1], Т. Ліщук [12], О. Мельничук [9], 
О. Подою [10], С. Потапенком [7] та ін. Однак визначен-
ня терміну «концепт», яке б підтримували всі дослідни-
ки, не існує, що вказує на багатозначність цього явища. 
Єдина спільна думка вчених: найкращим засобом опису 
та визначення природи концепту виступає мова, тому на 
часі перед лінгвістикою нові завдання – комплексний 
аналіз мовного фактору. За сучасними підходами, най-
важливіші концепти кодуються саме в мові. 

У результаті діяльності письменника з’являється 
художній твір – взаємодія різноманітних об’єктивних і 
суб’єктивних факторів. Автор постійно перебуває під 

впливом життєвих подій, що викликають певне ставлен-
ня до себе і стимулюють його виявлення, і одночасно 
митець інтерпретує факти відповідно до власних пере-
конань і намірів. Художній текст – це частина життя су-
спільства і авторське самовираження. 

Останнім часом спостерігаємо динамічне зростан-
ня кількості лінгвістичних робіт, присвячених вивчен-
ню концепту «зовнішність людини». Однак всупереч 
активізації наукових розвідок у галузі лінгвоконцепто-
логії його мовне вираження в художній прозі вивчене 
недостатньо. В англійській мові лексичні засоби опису 
зовнішності людини являють собою велику понятійну 
сферу. Досліджувана мікросистема виходить за рамки 
семантичного поля і лексико-семантичної групи у кла-
сичному розумінні. Теорія подібних мікросистем теж 
недостатньо розроблена. 

У рамках цієї проблематики важливе місце посідає 
дослідження концепту «зовнішність людини» в худож-
ньому світі Сомерсета Моема, що виражається за допо-
могою різних мовних засобів-вербалізаторів: епітетів, 
порівнянь, метафор і т. д. та в перспективі дасть можли-
вість аналізувати ідіостиль письменника. Цим й зумов-
лена актуальність дослідження, що вимагає виконання 
таких завдань: виокремити лексико-семантичне поле 
номінацій концепту «зовнішність людини» у творах 
С. Моема; встановити найбільш та найменш продуктив-
ні вербалізатори концепту, що дасть змогу отримати ві-
домості про універсальну та ідіостильову характеристи-
ку мовної картини світу письменника.

За основу відбору вербалізаторів взято описи зов-
нішності героїв. Фіксувалися всі лексеми, які описують 
окремі частини людського організму, а також такі, що 
характеризують поставу, вираз обличчя, погляд, жест, 
посмішку, оскільки, на нашу думку, дані мовні засоби 
безпосередньо відносяться до опису зовнішності живої 
людини. Лексеми, що описують елементи одягу люди-
ни, не розглядалися. 

Вільям Сомерсет Моем – англійський письменник, 
один із самих відомих прозаїків 1930-х років. Його опо-
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відання цікаві не лише своїми сюжетами, але й майстер-
ністю у зображенні зовнішності героїв. У прозі не зна-
ходимо значних за обсягом портретних характеристик 
героїв, а лише змалювання їх ключових рис, що допома-
гають підкреслити особливості поведінки та характеру.

Зовнішність літературного персонажа є своєрідною 
авторською системою мовного вираження, мета якої 
– ідентифікації героя. Портрет у художній літературі – 
один із засобів конкретизації художньої розповіді, ін-
дивідуалізації героя. Великою увагою до зовнішнього 
образу героя позначена вся творчість Сомерсета Моема. 
Для письменника портрет – важливий інструмент у со-
ціальній і психологічній типохарактеристиці персонажів 
твору, не кажучи вже про індивідуалізацію персонажів.

У С. Моема опис зовнішності персонажа відбува-
ється наближено до природного розглядання людини. В 
основному прозаїк виокремлює ті елементи зовнішно-
сті, які, на думку автора, найточніше підкреслять його 
сутність. Серед них виокремити: очі та погляд, усмішку, 
волосся, загальний вигляд. Спочатку автор подає загаль-
ні враження: зріст, колір волосся, одяг, а потім уже на-
водяться дрібніші елементи портрета: кучері, обличчя, 
брови, вії, усмішка. 

Першочерговим в оповіданнях письменника є опис 
власне обличчя: fine and clean-cut face (11, 243), handsome 
sensitive face (11, 168), a pleasant, amiable face (11, 324). 
Естетичний вплив на читача відбувається через багатство 
епітетів, уміло підібраних автором. С. Моем акцентує 
увагу на аристократичному походженні героя: her delicate 
features (11, 169), an English face (11, 85), the same fine, 
ascetic features (11, 167), perfectly regular features (11, 255). 
Риси обличчя вказують на особливості життєдіяльності 
персонажа: neat, prim face (11, 234), her face was white with 
fear (11, 66). Колір обличчя вказує на стан здоров’я: her 
red and swollen face (11, 61), pale face (11, 29), a sallow face 
(10, 86), his pale, sharp face (11, 116), sallow face (11, 355), 
his red and blotchy face (11, 249).

Створюючи словесний портрет людини, опис її зов-
нішності і визначення функціональних ознак, С. Моем 
у першу чергу підкреслює якісь особливі індивідуальні 
риси, що вирізняють героя серед інших: his clean-shaven 
strong face (11, 98), а pinched face (11, 26), painted face 
(11, 58), red-faced energetic man (11, 305), a nice, good-
humoured face (11, 291) a large, fat, clean-shaven, red face 
(11, 323). Опис підборіддя вказує на ведення дивного спо-
собу життя персонажа: with a week’s growth of grey beard 
on his chin (11, 239) чи його характер: а weak, small chin 
(11, 87). Варто відзначити вислів: a Victorian cheek (11, 
344), який вжитий автором для вказівки на манірність ге-
роїні: блідий, а не рум’яний вигляд, вказує на особливості 
зовнішності, які були характерні для суспільства за часів 
правління королеви Вікторії (1837–1901).

У ході розвитку сюжетних ліній в оповіданнях 
С. Моем вдається до деталізації портретної характери-
стики героїв: особливий вигляд бороди: a small beard, 
now somewhat grey (11, 247); характерна будова носа: a 
great hooked nose (11, 131); вуса: his handsome moustache 
(11, 143), a grey toothbrush moustache (11, 67); обриси 
черепа: his large skull (11, 86). Читачеві важливо зверну-
ти увагу описи запалих щік, що розкривають душевний 
стан персонажа: hollow cheeks (11, 33), his thin cheeks  
(11, 122), вказують на особливості людського організму: 
a network of little purple veins on the cheeks (11, 249).

Непродуктивними вербалізаторами у художньому 
світі С. Моема є лексеми, що характеризують губи, рот 
та зуби персонажа. Малюнок губ розповідає про сма-
ки й уподобання героїв: scarlet lips (11, 83), painted lips  

(11, 354), full and sensual were his lips (11, 33), thin lips 
(11, 167), акцентує увагу на переживаннях персонажа, 
його напруженні: his strained lips (11, 117), slightly tighten 
lips (11, 180). Великий рот його героя вказує на муж-
ність. Людина з великим ротом і спадаючими куточками 
губ володіє сильною волею, на нього важко впливати: a 
beautiful, expressive mouth (11, 187), a large mouth (11, 131).  
Гарні, здорові білі зуби свідчать про міцне здоров’я: 
white, small and regular teeth (11, 322).

Однак за допомогою епітетів для зображення людської 
посмішки С. Моем передає цілу гаму різноманітних та 
багатозначних емоцій у героїв: a disarming smile (11, 314), 
slightly disconcerted smile (11, 86), a short, grating laugh 
(11, 98), a mocking smile (11, 103). Привітна чарівна по-
смішка може бути сигналом до кокетування або флірту: a 
slow smile (11, 246), a whimsical smile (11, 253), і одночас-
но мати в собі заборони: a shy little smile (11, 326), давати 
привід для веселощів: ironic smile (11, 58), й разом з тим 
бути проявом любові: boyish and engaging smile (11, 282) 
та байдужості: a sickly smile (11, 360).

Посмішка має дивовижну магічну силу, здатну 
творити дива в буквальному сенсі, «обеззброювати»: 
charming smile (11, 287). Саме справжня, притягуюча 
погляд, зігріваюча душу посмішка цінується найвище: 
a ready smile (11, 145), a hearty laugh (11, 151), a kindly 
smile (11, 323).

Приваблива до співрозмовника усмішка відкриває 
можливість для повноцінного спілкування і розумін-
ня. Саме тому щирість усміхненого літературного пер-
сонажа відразу обеззброює: a shrewd smile (11, 294), а 
фальш на підсвідомому рівні насторожує: a deprecating 
smile (11, 281), his patronizing smile (11, 124), a nasty little 
laugh (11, 300), an anticipatory smile (11, 336). Уміння 
щиро посміхатися – це ціле мистецтво. А змалювати 
усмішку – талант. Одна справа – носити на обличчі чер-
гову усмішку і зовсім інша справа – променисто світити 
з глибини серця. У цьому випадку через доброзичли-
вість і чарівність між героями ніби протягується незри-
ма ниточка, що з’єднує їх між собою і настроює на одну 
хвилю: a demure smile (11, 324), a low, almost silent laugh 
(11, 270).

В оповіданнях одиничними випадками є акценту-
вання автором уваги читача на формі брів персонажа, 
що вказує на збалансованість емоцій та розуму герої-
ні, підкреслює красу: dark eyebrows (11, 255), her black 
eyebrows (11, 83).

Найбільш продуктивними в літературній традиції 
С. Моема є вживання мовних засобів на змалювання 
людських очей. Герої мають різний колір очей: blue eyes 
(11, 87), dark eyes (11, 99), grey eyes (11, 290), dark eyes 
(11, 33), brown eyes (11, 103), pale-blue eyes (11, 131). Од-
нак переважають синьоокі герої – емоційні та чуттєві 
романтики, які здатні не тільки безоглядно закохуватись, 
але й здійснювати сміливі вчинки. Чорні очі, або карі чи 
темні, належать героям, що прагнуть до пізнання чогось 
нового, незвіданого.

Опис очей є одним із важливих засобів для створення 
не лише зовнішнього, а й психологічного портрету пер-
сонажа. Окрім ознаки кольору, С. Моем використовує 
епітети, що вказують на: розмір очей: great eyes (11, 40),  
little eyes (11, 91); та їхній вигляд: great, shining eyes (11, 70),  
large, tragic eyes (11, 33), wide-set eyes (11, 60).

За детальним змалюванням людських очей автор 
передає тимчасовий стан людської душі персонажа: 
gloomy eyes (11, 48), bloodshot eyes (11, 249), sleepy eyes 
(11, 260), або постійний стан: short-sighted eyes (11, 131). 
За допомогою мовних засобів відбувається деталізація 
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певних подій у житті героя та їх наслідків: tragic eyes... 
dark with mystery (11, 265). За описом зовнішності персо-
нажа одразу зрозуміло його настрій: grave eyes (11, 61), 
яке життя він прожив: shrewd, suspicious eyes (11, 183). 
Епітети допомагають письменнику звернути увагу чита-
ча на енергетику, закладену в очах героя: bright friendly 
eyes (11, 145), his mocking eyes (11, 153); those wonderful 
blue eyes (11, 136), her pale blue eyes filled with tears  
(11, 138). Мовні засоби підкреслюють приналеж-
ність очей: Isabel Longstaffe’s cool grey eyes (11, 166), 
Mr. Warburton’s eyes (11, 115).

Окрему групу становлять епітети, що вказують 
на переносне значення зображення очей: greedy eyes  
(11, 27), in the missionary`s eyes (11, 62), professional eyes 
(11, 31), the skipper’s eyes (11, 243). Мовні засоби в ху-
дожньому тексті виконують емоційну та оцінну функції. 
Емоційна відображається ставленням героя до чого-не-
будь в негативному чи позитивному висвітленні: fiery 
eyes (11, 43), або gloomy eyes (11, 48). В оповіданнях 
С. Моема епітети вживаються в однаковій мірі із підне-
сеною та зневажливою конотацією й вказують на риси 
характеру героя: bright eyes (10, 184), несхожість на ін-
ших, індивідуальність: twinkling eyes (11, 187).

Ключовим у зовнішності персонажа є те, що най-
більш промовисто говорить про нього – погляд. Саме ця 
деталь допомагає заглибитись у душу героя і розкрити 
ставлення автора до нього, при цьому чітко простежу-
ється оцінна функція епітетів: a sulky look (11, 58), a 
hunted look (11, 59). Акцентування уваги читача відбу-
вається на: недовірі: a suspicious eye (11, 98), a sidelong 
look (11, 59), a quick glance (11, 66), harassed look  
(11, 178), the first glance (11, 180), his son’s proud and 
happy glance (11, 167); зацікавленості чим-небудь: shrewd 
look (11, 68); a sharp glance (11, 125); негативному чи 
позитивному ставленні до іншого героя: her heavy eyes  
(11, 71); a friendly glance (11, 128); страхові: a frightened 
look (11, 81), a little, short a look (11, 150); іронії: a 
mocking look (11, 148).

Справа автора – чи підкреслити в зовнішньому вигля-
ді тільки окремі, найвиразніші риси, чи подати докладний 
його опис. Але без портрета – герой без лиця, якийсь сим-
вол, позначка людського образу. Зріст і стан, колір очей, 
брів, ніс, губи, зуби, усмішка, колір та довжина волосся 
– це і є портрет героя, злитий з характеристикою. У прак-
тиці письменника маємо справу не з повним, а докладним 
портретом, а також оцінно-загальним. Серед продуктив-
них мовних засобів для реалізації концепту «зовнішність 
людини», окрім позначення очей, у художньому світі 
С. Моема також є опис волосся: колір: brown hair (11, 87), 
his whitening hair (11, 98), very red hair (11, 26), brown, dull 
hair (11, 28), fair hair (11, 169), light brown hair (11, 182), 
his flaming hair (11, 254), red-haired people (11, 255), fair 
hair (11, 324), iron-grey hair (11, 335), black hair (11, 371), 
mouse-colored hair (11, 290);

довжини: short hair (11, 87), his hair very long (11, 33), 
long hair (11, 131), quite short hair (11, 300);

стану: dyed golden hair (11, 131), his red hair now 
growing white (11, 88), his wavy, abundant hair (11, 143), 
hair very elaborately arranged (11, 28), a fringe of long 
curly hair (11, 250), sleek hair (11, 371), hair and curling 
(11, 256), soft hair (11, 290).

Письменник досить яскраво, детально та емоційно 
описує героїнь: naturally-waving dark brown hair (11, 282),  
hair... a very pretty brown with reddish tints (11, 317), a fine 
head of curly white hair (11, 187). Автор змальовує про-
тилежності: a bald patch on the crown (11, 26), quite bald 
(11, 250), immense, shiny surface of forehead (11, 250).

С. Моем зачасту використовує окремі деталі у зма-
люванні образу героя, наприклад, акцентує увагу на 
опису шкіри, що вказує на безтурботність і молодість: 
freckled skin (11, 26), красу та неповторність: his skin 
dazzling white, milky, like satin (11, 255), або звертає ува-
гу читача на стать героя, рід занять: the weather-beaten, 
healthy tanned skin (11, 143). 

Для змалювання зовнішності персонажів автор ви-
користовує цікаві моделі: a jaunty, saucy impudent head 
(11, 339), a damned good-looking fellow (11, 151). Героїні 
С. Моема протиставляються одна одній: absurd, homely 
and foolish woman (11, 131) та a very nice woman (11, 130).

Отже, художній текст має значний потенціал засобів 
і прийомів виокремлення авторської концепції, виявляє 
особливу логіку розвитку думки. Стиль письменника – 
це конкретна модифікація загальних законів мови, її ре-
сурсів, чинників передусім художньої форми – в індиві-
дуалізованому підході до слова: «Стиль проявляється у 
власному мистецькому почерку, в незарегламентованій 
творчій манері» [8, с. 43–44].

Ідіостиль В. С. Моема – це творчий вияв літера-
турної мови, що ґрунтується на ідейно-художній сво-
єрідності, зумовленій особливостями письменницько-
го таланту, світогляду, життєвого досвіду, характеру, 
культури. Вибір мовних засобів – вербалізаторів для 
змалювання зовнішності героїв – вказує на своєрідну 
історично, тематично і естетично виправдану індивіду-
альну систему.

Кожен образ, змальований письменником у творах, 
майже завжди означає щось більше, ніж здається на пер-
ший погляд, щось значніше та знаковіше. Цього ефек-
ту митець домагається використанням мовних засобів, 
зокрема в зображенні зовнішності персонажів. Його 
герої вражають багатим внутрішнім світом чи своєю 
убогістю. Письменник художніми засобами майстерно 
творить настрій радості, святковості, закоханості, мо-
торошності й жаху, що ними наповнене їхнє життя. Ге-
рої, як правило, намагаються вирішити якусь важливу 
проблему, часто особистого характеру. Саме це відчутно 
впливає на їхнє світосприйняття, вони готові до самов-
досконалення для побудови гармонії в стосунках з коха-
ними, батьками, друзями чи знайомими. 

Загальна картина зовнішності персонажів підкрес-
люється:

1) авторською вказівкою віку чи стану: a young man 
(11, 30), a tiresome old man (11, 98); a man no longer young 
(11, 247);

2) суб’єктивним ставленням до зросту, статури:  
a strong, muscular young man (11, 116), a long, lean man 
(11, 245), a handsome man, tall, erect and lean (11, 282);

3) естетичними смаками: handsome man (11, 67), the 
handsomest man (11, 134), a handsome, swarthy fellow  
(11, 243), an incredible charm (11, 291), fantastic appearance 
(11, 343), an ugly man, insignificant of appearance (11, 264); 
neither charming, beautiful nor intelligent (11, 130);

4) деталізують індивідуальні особливості: handsome, 
amusing (11, 93), this spruce, stout, well-set-up man  
(11, 98), a stout, spectacled, bald-headed man (11, 183),

5) a very unselfish and sweet-tempered young man  
(11, 345), a baldish white-haired man (11, 336).

С. Моем використовує широкий спектр вербальних 
засобів для яскравого зображення концепту «зовніш-
ність людини», які підкреслюють майстерність автора 
та його індивідуальний стиль.

Перспективу дослідження вбачаємо в компаратив-
ному висвітленні концепту «зовнішність людини» пись-
менниками різних літературних напрямів та течій.
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Панченко Т. C.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІДАНТРОПОНІМІВ 
У МОВІ УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

У статті розглядається функціонування в мові української преси початку ХХІ століття відонімної лексики, а також 
досліджується її апелятивація, тобто перехід із класу власних назв до класу загальних. Визначено найпоширеніші тема-
тичні групи від онімів, окреслено основні структурні особливості відпрізвищевих утворень. У розвідці описані відоніми, 
утворені від прізвищ представників українського політикуму, історичних постатей та літературних чи міфічних героїв, 
які активізувалися в мові української преси на початку ХХІ ст.
Ключові слова: відоніми, відпрізвищеві утворення, мова преси, метафоризація, негативно-оцінне значення.

Панченко Т. С. Функционирование отыменных единиц в языке украинских масс-медиа начала ХХІ века. – Статья.
В статье рассматривается функционирование в языке украинской прессы начала ХХІ века отыменные единицы, а также 
исследуется их апеллятивация, то есть переход из класса имен собственных к классу общих. Определены самые распро-
страненные тематические группы отыменных образований, и обозначены основные структурные особенности лексики, 
образованной от имен или фамилий. В разведке описаны отыменные единицы, образованные от фамилий представителей 
украинского политикума, исторических фигур и литературных или мифических героев, которые активизировались в язы-
ке украинской прессы начала XXI века.
Ключевые слова: отыменные единицы, отфамильные наименования, язык прессы, метафоризация, отрицательно- 
оценочное значение.

Panchenko T. S. The functioning of subantroponims in the Ukrainian language in mass media. – Article.
The functioning of the subonims vocabulary in the language of the Ukrainian press in the XXI century is considered in the article 
and its apelativas is studied, i.e. the transition from a proper noun to a common name. The most common thematic groups have been 
determined and the main structural features of formations from surnames have been outlined. In the exploration, the subonims have 
been described, formed from the names of the representatives of the Ukrainian politicum, historical or literary figures and mythical 
heroes, which intensified in the language of the Ukrainian press at the beginning of XXI century.
Key words: subonims, formations from surnames, language of the press, metaphorization, negative-evaluative meaning.

У нашій країні постійно відбуваються події, що 
впливають не лише на політичне, економічне, соціаль-
не та культурне життя людей загалом, а й на розвиток 
мови зокрема. Останнім часом спостерігається активне 
використання в мові українських друкованих ЗМІ відо-
німних утворень, поява яких спричинена позамовни-
ми та мовними чинниками. Серед позамовних можна 
виділити політичні події та процеси, що виникають у 
державі; військові дії на Сході України; демократиза-
ція суспільства та пом’якшення цензури; поява нових 
явищ дійсності, пов’язаних з розвитком науки і техніки.  
З міжмовних факторів, що впливають на появу нових 
слів, утворених від власних назв, виокремлюються такі: 
відсутність слова для називання нового предмета, яви-
ща, поняття; прагнення мовної економії; потреба уточ-
нити, деталізувати поняття; необхідність у розмежуван-
ні змістовно близьких, але все ж різних понять.

На початку ХХІ століття мовознавці дедалі більше 
уваги приділяють дослідженню відонімних утворень, 
що активно вживаються в мові вітчизняних ЗМІ. Ви-
вченню нових слів, утворених від власних назв, при-
свячено розвідки Д.В. Дергача [2], М.С. Ковальчука [4], 
Г.Б. Мінчак [5], М.І. Навальної [6; 7; 8], І.В. Онищенко 
[9], Т.В. Стасюк [10], О.М. Стишова [11] та ін.

І хоча розвідок про функціонування відонімів у 
пресі на початку ХХІ століття немало, все ж це питан-
ня потребує додаткового вивчення, адже зміни в укра-
їнській мові відбуваються постійно: з’являються нові 
слова, нові значення тощо. Тому питання вживання ві-
донімних утворень залишається актуальним.

Мета дослідження полягає в огляді досліджень 
українських мовознавців, що стосуються відонімів, та 
з’ясуванні ролі вживання пропріальної лексики в мові 
преси початку ХХІ століття.

Для досягнення поставленої мети передбачено 
розв’язання завдань: зробити короткий огляд дослі-
джень вітчизняних науковців про функціонування ві-

донімів; з’ясувати роль відонімів у різних тематичних 
групах статей вітчизняних друкованих ЗМІ.

Відонімні утворення – це «слова, що мають своє-
рідну значеннєву природу, зумовлену сутністю онімів, 
та прагматично-емоційне функціональне призначен-
ня. Відоніми належать переважно до позасистемних 
мовленнєвих явищ, які ілюструють форми й шля-
хи розвитку мовлення окремого періоду й оновлю-
ють можливості української публіцистики» [10, с. 5]. 
А.В. Вовк, М.С. Ковальчук, Т.В. Стасюк, крім терміна 
«відонімні утворення», вживають «відонімні дерива-
ти», «відонімні похідні», «відпропріальні утворення» 
[4, с. 21; 10, с. 1]. Поява відонімних утворень зумовле-
на прагненням мовців образно назвати те чи те явище, 
дію, передати значеннєві відтінки або експресію, для 
вираження яких в українській літературній мові не-
має спеціальних засобів, потребою порушити мовний 
автоматизм [8, с. 141]. О.М. Стишов та М.І. Навальна 
відзначають активізацію у вітчизняній публіцисти-
ці нових слів, утворених від власних назв [11, с. 207; 
7, с. 167].

Дослідники онімної лексики звертають увагу на те, 
що в публіцистичних текстах значне місце посідають 
власні імена, які проходять процес метафоризації та 
метонімізації [2; 5; 9]. Г.Б. Мінчак, покликаючись на 
А.В. Суперанську та Є.В. Розен, це мовне явище нази-
ває ідеологічно забарвленими мезонімами, або «оказі-
ональними загальними назвами» [5, с. 102].

На думку І.В. Онищенко, власні імена, потрапляю-
чи в певну мовленнєву ситуацію, набувають оцінності 
[9, с. 102]. Дослідник Д.В. Дергач зауважує, що онімна 
метонімія реалізується у формі множини конкретного 
імені. Використання власних назв у множині сприяє 
переходу власних назв до класу загальних. «Експре-
сивність й емоційне забарвлення у цьому випадку зу-
мовлюється написанням таких онімів із маленької лі-
тери» [2, с. 58].
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Н.Ф. Клименко. Є.А. Карпіловська та Л.П. Кис-
люк вважають, що в активному творенні відонімних 
похідних посилюється розмовність літературної мови 
[3, с. 4]. За словами О.М. Стишова слова, утворені від 
власних назв, виконують у мові сучасної публіцистики 
номінативну, когнітивну та експресивно-оцінну функ-
ції [11, с. 207].

Найбільшою за обсягом групою відонімних утво-
рень є відантропоніми, або відпрізвищеві утворення 
Про це у своїх дослідженнях відзначають М.І. Наваль-
на та Г. Б. Мінчак [5; 8]. Г.Б. Мінчак переконана, що 
ідеологізуються здебільшого мезоніми, утворені від 
антропонімів, які позначають: 1) радянських і росій-
ських та українських сучасних політиків; 2) історич-
них осіб чужої культури з відповідними усталеними 
алюзивними конотаціями, які екстраполюють в як 
вторинні найменування; 3) типові імена національно-
го ономастикону [5, c. 102–103]. М.І. Навальна звертає 
увагу на збільшення слів, утворених прізвищ відомих 
державних, політичних та громадських діячів; від пріз-
вищ лідерів політичних партій, блоків, громадських 
об’єднань; від прізвищ суспільних діячів попередніх 
років тощо [8, с. 142–143]. Крім того, на думку нау-
ковця, на появу відонімних утворень впливають поза-
мовні чинники: активні процеси в політичному житті, 
збільшення кількості партій і загострення конкурент-
ної боротьби між ними та їхніми лідерами [7, с. 167]. 
Д.В. Дергач окреслюючи модель метонімізації прізвищ 
політиків, громадських, військових діячів, зауважує, 
що вона охоплює історичні та сучасні постаті. Мето-
німізація власних назв представників культурної, спор-
тивної сфери, за його словами, стосується прізвищ спі-
ваків, музикантів, назв музичних гуртів; імен і прізвищ 
літераторів, літературних персонажів [5, с. 83–85].

Активне вживання відонімних похідних у мові 
вітчизняної публіцистики спостерігаємо і нині. По-
годжуємося з думкою науковців, що найбільш поши-
реними в публіцистичних текстах є відпрізвищеві оди-
ниці. Найчастіше вони використовуються в статтях, 
де дається характеристика владі та її представникам. 
У цій тематиці спостерігаємо вживання відонімів, ко-
трі утворилися від прізвищ сучасних політиків. Після 
подій 2012–2013-го років, коли відбулася інтервенція 
Росією Криму, коли нею було окуповано частину До-
нецької та Луганської областей, коли на Сході Украї-
ни розпочалася неоголошена війна, у вітчизняних ЗМІ 
з’явилося немало публікацій про президента-втікача та 
його прибічників. Автори статей для того, аби узагаль-
нити команду Віктора Януковича, не називаючи всіх 
поіменно, почали використовувати відонім януковичі. 
Пор.: Анатолій Могильов, натомість попри все моє 
упередження щодо цього вірного служаки клану яну-
ковичів, як і майже весь уряд АРК, не вважав мож-
ливим заходити аж так далеко (Кримська світлиця, 
4.03.2016). Якщо в росіян та януковичів тут не стане 
фінансів, не буде як виховувати нових «звьозд» вірту-
альних ток-шоу (Український тиждень, 19.05.2016). 
Натомість, як і всяка дрібнота, єдине, чого бажала 
наша влада, це бачити цілковите приниження клану 
януковичів (Кримська світлиця, 4.03.2016). Як зазна-
чає Г.Б. Мінчак, більшість новоутворених ідеологічних 
мезантропонімів, хоч і сприймаються ще як назви кон-
кретних об’єктів, але вже розвинули узагальнене ме-
тафоричне пейоративне значення «противники всього 
українського – держави, мови, культури тощо». На її 
думку, лексеми вживаються в множині, аби вказати на 
групу людей, об’єднаних на основі згаданої характер-

ної риси, вступаючи в синонімічні чи антонімічні від-
ношення [5, с. 103].

Нерідко в одному реченні вживаються кілька відо-
німних похідних. Лексеми азарови, симоненки, коліс-
ніченки, левченки, бондаренки, льовочкіни, вілкули, мі-
рошниченки, геллери утворені від відповідних прізвищ 
політиків, котрі є соратниками Віктора Януковича та 
членами Партії Регіонів. Вони вжиті в метафорично-
му пейоративному значенні, номінуючи осіб, котрі 
виступають проти нашої держави, у деяких текстах 
вони навіть мають приховане значення – «політичні 
злочинці». Пор.: Після того, як вони почали збір під-
писів за відставку генпрокурора, той став крутитися 
як вуж на сковорідці, заарештовувати азарових, яну-
ковичів (Український тиждень, 29.01.2016). Можливо, 
цим пояснюється українофобський феномен усіх тих 
численних симоненків, колесніченків, левченків, бон-
даренок? (Україна молода, 19.11.2014). І це одна з най-
більших поразок Майдану, бо як ще можна пояснити 
наявність у постреволюційному парламенті льовоч-
кіних, вілкулів, мірошниченків, геллерів тощо (Укра-
їнський тиждень, 12.02.2015). Автори навмисне вико-
ристовують ці слова з маленької літери, аби виділити 
своє зневажливе ставлення до названих політиків, та в 
множині. М.І. Навальна вважає, що такі відпрізвищеві 
іменники мають значення узагальнення та збірності, ці 
утворення мотивуються асоціаціями, які пов’язаними з 
поняттями [7, с. 172–173].

Оцінка роботи дається не лише політикам часів 
Януковича, а й нинішнім. Відоніми Яценюки, утворене 
від прізвища колишнього Прем’єр-міністра, та Яреськи 
– від прізвища міністра економіки, – вживаються у тек-
сті також з негативно-оцінним значенням. Пор.: Яце-
нюки та Яреськи, мабуть, думають, що гроші в селі 
на грушах ростуть (Сільські вісті, 29.01.2016). Автор 
висміює політиків, котрі не розуміються на сільському 
господарстві та бізнесі, при цьому керуючи економі-
кою аграрної країни.

У статтях, де дається характеристика владі, вико-
ристовується лексема, що походить від імені героя се-
редньовічних англійських народних балад, який був 
ватажком лісових розбійників, Робін Гуда. Нині відо-
нім робінгуд позначає особу, котра відбирає щось цінне 
в одних, віддаючи іншим. У публіцистичному тексті 
лексема є частиною складного слова робінгуд-рекетир.  
І якщо відонім робінгуд має позитивно-оцінне зна-
чення, адже пов’язане з ім’ям легендарного героя, то 
рекетир наділене пейоративним значенням, адже по-
значає особу, яка займається вимаганням, погрожуючи 
насиллям [1, с. 1210]. Пор.: Не демонструючи реальних 
доказів того, що Закон обов’язковий для всіх (робінгу-
дів-рекетирів, мисливців-бандитів, депутатів, проку-
рорів, міліціонерів),що навіть участь у бойових діях не 
звільняє від дотримання Закону, і що Закон в Україні 
справді існує, влада створює небезпечний прецедент 
(Дзеркало тижня, 24.07.–14.08.2015). Вважаємо, що 
складне слово робінгуд-рекетир виконує в тексті нега-
тивно-оцінну роль. 

Відонімна лексика вживається в публіцистичних 
текстах, що відображають україно-російські відно-
сини. Тут спостерігаємо використання як лексем, по-
хідних від прізвищ сучасних діячів, так і від прізвищ 
історичних постатей. До прикладу, лексема плотниць-
кі, утвореної від прізвища «Голови Ради Міністрів» те-
рористичної організації Луганська народна республіка 
Ігоря Плотницького, є збірним поняттям, яке об’єднує 
всіх, хто підтримує ЛНР та ДНР. Пор.: Не забувайте, 
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усі ці плотницькі, фарсові суди, тисячі жертв, «русь-
кий мир» – проекція думок і вчинків однієї людини – 
Путіна (Україна молода, 20.11.2015). Автор висловлює 
зневажливе ставлення до прихильників політики Воло-
димира Путіна. 

Проте не завжди відонімні утворення мають від-
тінок зневажливого ставлення. До прикладу, лексе-
ми петлюри, бандери, мазепинці виражають іронічне 
ставлення автора. Як відомо, Симона Петлюру, Степа-
на Бандеру та Івана Мазепу, від прізвищ яких утворені 
відоніми, росіяни вважають ворогами народу і назива-
ють їхніми іменами тих українців, котрі висловлюють 
патріотизм щодо своєї країни. Пор.: Ті ж українці, які 
все-таки потрапляють під такий вплив, одразу ж пе-
рестають бути для росіян справжніми українцями й 
одразу ж потрапляють до категорії «петлюр», «бан-
дер», «мазепинців» (Країна, 13.01.2015). Автор іроні-
зує зневажливе ставлення росіян до патріотично нала-
штованих українців.

У публіцистичних текстах початку ХХІ століття, 
в яких описуються україно-російські відносини, вжи-
вається відонім, утворений від імені міфічної боги-
ні Феміди. Так, описуючи ув’язнення українки Надії 
Савченко, автор російську систему правосуддя іменує 
«фемідою», при цьому бере слово в лапки, натякаючи, 
що правосуддя тут несправедливе. Пор.: Після того, 
як більш ніж піврічна боротьба за звільнення Надії 
Савченко з російського ув’язнення так і не вплинула на 
російську «феміду», сестра українки вкотре вирішила 
звернутися за допомогою до Європарламенту (Україна 
молода, 15.04.2016).

У тематиці статей, де описуються політичні проце-
си в країні, вживаються відонімні похідні від прізвищ 
історичних постатей, зокрема радянського минулого. 
Лексема леніни утворилася від прізвища лідера росій-
ських більшовиків Володимира Леніна, що з часом став 
символом радянського тоталітарного режиму. Пор.: 
Ідеальний варіант був би створити там Сектор Гази, 
обнести стіною, позвозити їм туди всіх ленінів, щоб 
вони тішилися (Українське слово 29.10. – 4.11.2014).

Відонімна лексемаленін-дзержинскій-чубар-по-
стишев є результатом поєднання кількох складових 
компонентів, тобто утворена від прізвищ кількох полі-
тичних діячів часів СРСР: Володимира Леніна, Фелік-
са Дзержинського, Власа Чубаря та Павла Постишева, 
котрі свого часу були ідеологами або брали участь в 
організації примусового голоду в Україні 1921–1922 
та 1932–1933 років. Відантропонім ленін-дзержин-
скій-чубар-постишев теж використовується автором 
як символ тоталітарного режиму СРСР та є збірним 
поняттям, що охоплює пам’ятники діячам радянсько-
го минулого та назви вулиць і міст на честь цих істо-
ричних постатей. Пор.: Захаращені лєніним-дзєржин-
скіми-чубарями-постишевими район не має шансу 
стати якимось іншим, окрім радянського (Україн-
ський тиждень, 15.01.2015). Вважаємо, що відонім 
ленін-дзержинскій-чубар-постишев є стилістично 
маркованим, негативне забарвлення якого пов’язане з 
рисами характеру, поведінкою чи діяльністю осіб, пріз-
вища котрих лежать в основі лексеми.

У статтях на тему виборів вживається лексема 
нострадамуси, що є збірним поняттям для позначен-
ня осіб, котрі займаються прогнозуванням подій. Вони 
утворена від прізвища середньовічного французько-
го астролога, провидця, лікаря та алхіміка Мішеля 
Нострадамуса, який відомий своїми пророцтвами. 
Пор.: Характерною ознакою була низька явка виборців. 

Щоправда, ситуація видалася майже спокійною, і про-
гнози «нострадамусів» від політики так і залишилися 
прогнозами (Час Київщини, 30.10.2015). Вважаємо, що 
автор використовує відонім задля того, аби підкресли-
ти іронічне ставлення та недовіру до політичних про-
гнозів щодо результатів виборів. 

Мають місце відоніми і статях, де описуються між-
народні відносини. Так, відонім чапаєв метафоризуєть-
ся та набуває негативно-оцінне значення «війна», адже 
утворений від прізвища військового діяча Російської 
імперії та більшовицької Росії Василя Чапаєва, героя 
громадянської війни на початку ХХ століття. Пор.: ЄС 
готовий поновити переговори щодо визнання «ДНР» 
та «ЛНР» терористичними організаціями. Чи вплине 
це на Росію, чи вона й надалі гратиме замість шахів у 
«чапаєва», покаже час (Україна молода, 27.01.2015). 
Автор натякає, що для Росії неоголошена війна на Схо-
ді України – це гра, під час якої можна показати свою 
військову могутність. У тексті звучить осудливе став-
лення автора. 

Відоніми пореченкові та іскандери є збірними наз-
вами. Перша лексема є відантропонімом і походить від 
прізвища російського актора Михайла Пореченкова, 
котрий підтримує агресію Росії проти України, і навіть 
приїздив до прихильників ЛНР та ДНР постріляти в 
українських солдатів. Друга лексема утворена від наз-
ви оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскан-
дер». Тому відонім пореченкові позначає людей, котрі є 
прихильниками агресії Росії проти України, а відонім 
іскандери – озброєння та військову техніку. Пор.: Вони 
почнуть уважно дивитися на Росію, яка, імовірно, на 
той час іще більше розлютиться, оскотиниться по-
реченковими і наїжиться «іскандерами» (Дзеркало 
тижня, 7.11.2014). Вважаємо, що лексемами поречен-
кові та іскандери автор каже про жорстокість та нена-
висть Росії і її прагнення до розв’язання нової війни.

У статтях про кримінальні правопорушення вжи-
ваються відоніми, утворені від прізвищ історичних 
постатей, нинішніх громадських діячів та літератур-
них героїв. Відонімне утворення пінкертони походить 
від власної назви Алан Пінкертон, котрий відомий, як 
один із перших детективів США ХІХ століття. У тек-
сті відантропонім пінкертони є синонімом слову пра-
воохоронці та поліцейські. Пор.: Окрім цього, Петро 
Данилович висловив припущення, що рівненських «пін-
кертонів» може хтось «підкеровувати» з території 
Волині (Волинська газета, 7.04.2016). На нашу думку, 
відонім пінкертони використано автором з іронією.

Лексему йовбаки утворено від прізвища помічника 
дільничного інспектора на громадських засадах Мико-
ли Йовбака, який брав участь у сутичці між «Правим 
сектором» та працівниками МВС в Мукачево в лип-
ні 2015 року. Чоловікові закидали приналежність до 
так званих тітушок та сприймали його присутність 
в мукачівському конфлікті неоднозначно. Вважаємо, 
що відонім йовбаки номінує осіб, котрі є сумнівними 
помічниками поліції. Пор.: …можна чекати на появу 
якогось «Лівого сектору», що заходиться хапати за 
комір провладних бандитів та корумпованих правоохо-
ронців, виганяючи з лісу їхніх «йовбаків» з екскавато-
рами та бензопилами, щоб повернути ліс у власність 
громади (Україна молода, 28.07.2015). Відонім йовбаки 
має іронічно-зневажливий відтінок.

Відонім донжуани утворений від імені літератур-
ного героя дона Жуана, котрий вважається спокусни-
ком жінок та має багато любовних пригод. Пор.: Повер-
нувшись у кімнату, де заховалися перелякані дівчата, 
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«донжуани» вибили двері й продовжували «хуліганські 
дії» (Волинська газета, 26.11.2015). Автор іронічно 
описує походеньки кримінального характеру велелюб-
них чоловіків, висміюючи їхні методи зваблення.

Відонім сусанін вживається у військовій тематиці 
статей. Він утворений від прізвища легендарного ге-
роя Івана Сусаніна – героя визвольної війни російсько-
го народу проти польських завойовників на початку  
ХVІІ століття. Достеменної інформації про його іс-
нування немає. Відонім сусанін позначає людину, яка 
навмисно веде людей до небезпеки. Пор.: Одна з колон 
збилася з маршруту. Місцевий «сусанін» «допоміг» ви-
вести її прямо … у центр Краматорська (Час Київщи-
ни, 7.11.2014). Лексема сусанін у тексті вживається з 
іронічним і негативним значенням.

У статтях на історичну тематику використовують-
ся відоніми, утворені від прізвищ літературних героїв. 
До прикладу лексема корчагіни походить від власної 
назви Павло Корчагін із книги М.О. Островського «Як 
загартовувалася сталь». У 50-х роках ХХ століття цей 
літературний персонаж був зразком для наслідування 
та об’єктом для захоплення. На початку ХХІ століття 

свої позитивні якості цей персонаж втратив, і, на нашу 
думку, теж є ще одним символом СРСР. Пор.: А за часів 
князя Острозького дуже стали б у нагоді йому кіль-
ка батальйонів корчагіних, дивись, і справді історія 
України рушила б іншим шляхом (День, 14.11.2014).

Отже, в публіцистичних статтях початку ХХІ століття 
відонімна лексика найчастіше утворюється від прізвищ 
представників українського політикуму, рідше – від пріз-
вищ історичних постатей та літературних чи міфічних 
героїв. Відповідно найбільше пропріальної лексики в 
статтях на політичну тематику, коли дається характерис-
тика владі та її представникам, а також відображаються 
україно-російські відносини, описуються політичні про-
цеси в країні та вибори. Використовується відпрізвищева 
лексика в текстах на міжнародну, військову, кримінальну 
та історичну тематики. Відоніми, вжиті в пресі початку 
ХХІ століття, найчастіше мають пейоративне значення та 
виконують оцінну функцію, рідше – інформативну.

Стаття не вичерпує всіх проблем цієї тематики, лек-
сико-семантичні групи відонімних іменників відкриті 
для поповнення і тому потребують додаткових дослі-
джень.
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КОНЦЕПТИ «МОВА», «СЛОВО» В БУДЕННІЙ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ

У статті на матеріалі текстів українських прислів’їв і приказок досліджуються особливості інтерпретації лінгвокультур-
них концептів «мова», «слово» в буденній свідомості українського народу, здійснюється спроба змоделювати їх сприйняття.
Ключові слова: концепт, паремія, мова, слово. 

Пахомова Е. А. Концепты «язык», «слово» в обыденном сознании украинцев. – Статья.
В статье на материале текстов украинских пословиц и поговорок исследуются особенности интерпретации лингвокуль-
турных концептов «язык», «слово» в обыденном сознании украинского народа, предпринимается попытка смоделировать 
их восприятие.
Ключевые слова: концепт, паремия, язык, слово.

Pakhomova E. A. Concepts «language», «word» in the ordinary consciousness of Ukrainians. – Article.
Based on the text of proverbs and proverbials the interpretation pecularities of lingoucultural concepts «language», «word» in the 
ordinary consiousness of Ukrainians are being studied in this article and the attempt to simulate their perception is being made.
Key words: concept, parоemia, language, word.
 
У лінгвістичних дослідженнях ХХІ ст. однією з 

найважливіших проблем став концептуальний аналіз 
мовних одиниць. Використання прийомів і методів 
цього аналізу дозволило розкрити сутність багатьох 
лінгвістичних явищ.

Найактивніше застосовує концептуальний аналіз 
лінгвокультурологія, напрям, в якому мова розгляда-
ється як культурний код нації, а не просто як знаряд-
дя комунікації і пізнання; напрям, який виник на межі 
лінгвістики і культурології і який досліджує прояви 
культури народу, що відбилися і закріпилися в мові  
(С. Воркачов, О. Левченко, В. Маслова, О. Хроленко та 
ін.) [2; 8; 9; 17].

Найбільш актуальним аспектом цієї галузі нау-
ки – лінгвокультурології – є проблема класифікації і 
описання культурних концептів. Особливо мовознав-
ців цікавить аналіз національно-культурної специфіки 
найважливіших категорій духовно-етичної сфери жит-
тя: «щастя» (С. Воркачов, У. Дробішевська, Т. Братусь, 
О. Михайленко, І. Русакова), «любові» (Л. Конотоп,  
В. Корольова, С. Мартінек, О. Пахомова), «свободи» 
(С. Мартінек, О. Поцюрко, І. Хворостяний), «віри»  
(Т. Левченко, Т. Сивець) тощо. 

І наша робота присвячена вивченню концептів 
«мова», «слово», які є стрижневими категоріями люд-
ського буття, в буденній свідомості українського народу.

У лінгвокультурології концепт – це ім’я абстрак-
тного поняття, де культурна інформація закріплюється 
за сигніфікатом, «культурный смысл, имеющий имя/
имена в языке и включающий в себя значение, культур-
ные коннотации, понятие и образ,.. а также ценност-
ные смыслы» [9, с. 20–21]. Слова «концепт» і «понят-
тя» не ототожнюються лінгвістами, хоча досить часто 
вони виступають у науковому мовленні синонімами. 
Концепти – це не будь-які поняття. Так, Н. Арутюно-
ва трактує концепти як поняття практичної філософії, 
які виникають у результаті взаємодії таких факторів, 
як національна традиція і фольклор, релігія і ідеологія, 
життєвий досвід і образи мистецтва, відчуття і система 
цінностей [1]. 

Над визначенням поняття концепту в Україні актив-
но працюють О. Селіванова, М. Скаб, О. Левченко, В. 
Літяга, Н. Мех, Т. Врублевська. М. Скаб характеризує 
концепт «як абстрактну одиницю ментального рівня, 
яка відобра-жає зміст результатів пізнання людиною 
довкілля та в якій зосереджено відомості про пізнава-
ний об’єкт, його власти¬вості, місце в культурі народу 

й результати емоційно-оцінного сприйняття цього фра-
гмента світу людиною» [15, с. 4–5].

І хоча в сучасній лінгвістиці єдиного тлумачення 
поняття «концепт» досі не існує, все ж мовознавці од-
ностайні в тому, що концепт є одиницею колективної 
свідомості, що він має мовне вираження і визначається 
етнокультурною специфікою. 

Для нас концепт, у першу чергу, – це культурний 
смисл, закріплений за словами. Він є смисловою оди-
ницею мови культури, смисловим утворенням, що аку-
мулює знання колективного суб’єкта про певний фраг-
мент дійсності, це складне утворення (кожний концепт 
– це пук смислів), він має мовне вираження і несе на 
собі відбиток соціокультурної системи, в рамках якої 
сформувався.

Вважаємо поняття «мова», «слово» культурними 
концептами, які мають і загальнолюдський зміст, і спе-
цифічний національно-культурний. Їх статус концепту 
підтверджений у працях українських науковців Н. Мех, 
Н. Мочалової, І. Воробйової, Н. Ковтонюк, А. Огар  
[10; 11; 12; 3; 6; 13]. Н. Мех розглядає концепти «мова», 
«слово» як прояви лінгвокультурологеми «логос» – 
«певної абстракції, «константної форми», що перебу-
ває на вищій сходинці в ієрархії смислових утворень 
ідеальної концептосфери» [11, с. 49].

Спроби дослідити лінгвокультурні концепти 
«мова», «слово» в мовній свідомості здійснювались у 
вітчизняній науці вже неодноразово. В останні десяти-
річчя ці концепти аналізувалися в таких аспектах:

1) вивчалась реалізація концепту «мова» в англій-
ській пареміології (І. Воробйова) [3];

2) описувалися концепти «мова», «слово» в худож-
ньо-поетичному, філософсько-публіцистичному дис-
курсах (І. Заремська, Н. Ковтонюк, Н. Мех, А. Огар) 
[5; 6; 11; 13]; 

3) досліджувалися особливості концепту «слово» в 
мовній картині світу у зв’язку з релігійними вірування-
ми українців (Н. Мочалова) [12];

4) робився системний опис концептів «мова», «сло-
во» в українській культурній традиції (Н. Мех) [10].

Ґрунтовно проблему інтерпретації концептів 
«мова», «слово» як одиниць української культури ви-
світлила Н. Мех у своїй монографії [10]. Тут вона зро-
била спробу проаналізувати зазначені концепти у фра-
гментах художньої та релігійної картин світу, зокрема 
в поетичних текстах ХХ ст. та в українському релігій-
ному просторі ХІХ – ХХ ст.
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Але висновки про виникнення, визначення, функ-
ціонування, зміст концептів «мова», «слово» в україн-
ській мовній картині не є повними і остаточними, не 
розглядалися науковцями уявлення про мову і слово в 
буденних формах знання українського народу. 

Основні буденні уявлення про мову і слово скон-
центровані в паремійному фонді етносу. 

Раніше паремія сприймалась у науці тільки як оди-
ниця фольклору, вид фольклорних малих жанрів афо-
ристичного спрямування (прислів’я, приказки); тепер 
говорять про її проміжне становище між одиницями 
мови і фольклору. В. Гаврилова визначає паремію як 
«особливу одиницю мови, морально-етичний вислів, 
що виконує функцію повчання, в якому знаходять ві-
дображення й оцінку культурно-значущі феномени на-
родного життя» [4, с. 18]. 

Деякі науковці, наприклад З. Попова, вважають, що 
аналіз паремійного фонду мови надає можливість по-
яснення лише периферійних ознак, поверхневих плас-
тів інтерпретаційного поля концепту [14, с. 129–130].  
Ми із цим не можемо погодитись. Адже паремії віді-
грають особливу роль у передачі досвіду від поколін-
ня до покоління, в лаконічній формі відображають 
найважливіші для людей ідеї та є елементами мовної 
картини світу. В. Телія вважала прислів’я потужним 
джерелом інтерпретації, тому що вони є «по традиции 
передаваемый из поколения в поколение язык веками 
сформировавшейся обыденной культуры, в котором в 
сентенционной форме отражены все категории и уста-
новки этой жизненной философии носителя языка» 
[16, с. 241].

Усе вищесказане зумовило актуальність нашої робо-
ти, необхідність дослідження концептів «мова», «слово» 
в буденних формах знання українського народу, а саме 
в українських пареміях. Актуалізує напрям наших по-
шуків і нинішня етнонаціональна ситуація: зростання 
національної само-свідомості населення, підвищене за-
цікавлення витоками традицій¬ної культури тощо. 

Об’єкт нашого дослідження – лексеми, які репре-
зентують концепти «мова», «слово» в українських при-
слів’ях та приказках.

Предметом дослідження є семантика лексем, що 
реалізують концепти «мова», «слово», різноманітність 
їх смислового наповнення в паремійному фонді укра-
їнської мови.

Метою нашої роботи є вивчення особливостей ін-
терпретації концептів «мова», «слово» в буденній сві-
домості українського народу. Буденною (на відміну 
від наукової) вважається свідомість, яка сформована в 
процесі повсякденного інтелектуального і емоційного 
пізнання дійсності шляхом повсякденного оперування 
речами навколишнього світу, спілкування з людьми, 
творчого перетворення світу.

Мета дослідження зумовила вирішення таких за-
вдань:

1) виявити базові лексичні одиниці, які представля-
ють концепти «мова», «слово» в українських пареміях;

2) дослідити семантику цих базових одиниць в 
українських прислів’ях і приказках;

3) вияснити змістову специфіку концептів «мова», 
«слово» в українських пареміях у співставленні один з 
одним і в словниковій традиції;

4) змоделювати сприйняття концептів «мова», «сло-
во» в буденній свідомості українців.

Основними методами в нашій роботі є метод кон-
текстуального аналізу, методи порівняння і інтерпрета-
ції тощо.

Джерелами фактичного матеріалу дослідження 
слугували збірки прислів’їв і приказок українського 
народу (Народ скаже – як зав’яже: Українські народні 
прислів’я, приказки, загадки, скоромовки. – К., 1973; 
Українські приказки, прислів’я і таке інше. – К., 2004; 
Українські прислів’я, приказки, усталені вирази. – К., 
2002; Українські прислів’я і приказки. – Харків, 2004; 
Українські прислів’я та приказки. Мудрість народна. – 
К., 1975) [19; 22; 25; 24; 25]. Обсяг картотеки вибірки 
склав 239 одиниць аналізу.

Лінгвістична традиція, вивчаючи мову і слово як 
наукові категорії, сприймає мову як «своєрідну семіо-
тичну систему, поліфункціональну, багаторівневу і гло-
бальну за зна¬ченням» [7, с. 182], як щось соціальне 
за суттю і незалежне від індивіда; а слово визначає як 
«двосторонню одиницю мови» [7, 179], якій притаман-
ні всі знакові функції; як мовний знак.

У філософсько-релігійній площині мова тлумачить-
ся як будь-який засіб комунікації, створений на осно-
ві знаків, як «суспільний продукт, що ви-робляється 
колективом для забезпечення потреб у комунікації» 
[26, с. 389]. Слово в цій духовній сфері – це «структур-
но-семантична одиниця мовної свідомості» [26, с. 588]. 
Також «словом» називають релігійні філософи «смис-
лову упорядкованість буття» [26, с. 341], Логос, Бога. 

У фольклорних текстах, на відміну від науково-фі-
лософських, практично відсутнє уявлення про мову 
як автономне утворення, як про систему знаків і слов-
никово-граматичних засобів; єдиним винятком є при-
слів’я «Слово до слова – зложиться мова». Концепт 
«слово» не має в пареміях жодного священного, бо-
жественного змісту; іноді лексема «слово» вживається 
для позначення мінімальної одиниці мови.

У тлумачних словниках сучасної української мови 
зафіксовано п’ять лексико-семантичних варіантів слова 
«мова»: 1) «здатність людини говорити, висловлювати 
свої думки» [20, с. 768]; 2) сукупність звукових знаків; 
3) мовлення, манера говорити; 4) розмова, бесіда, ви-
слови; 5) публічний виступ, промова. Згідно зі «Слов-
ником української мови» в публіцистичному, науковому 
мовленні слово «мова» має ще й переносне значення: 
будь-який засіб спілкування, передачі інформації. Лек-
сема «слово», за «Словником української мови», має 
сім лексико-семантичних варіантів: 1) мовна одиниця; 
2) мова, мовлення; 3) висловлювання, відповідь, роз-
повідь; 4) «обіцянка виконати що-небудь» [21, с. 367];  
5) прилюдний виступ, промова; 6) літературний жанр;  
7) літературний текст до вокального твору. 

Не всі ці семантичні варіанти вербалізовані в укра-
їнських прислів’ях і приказках і, головне, в текстах 
паремій смислова наповненість концептів «мова», 
«слово» набагато ширша, ніж у лексикографічних де-
фініціях.

Аналіз українських паремій засвідчує, що концеп-
ти «мова», «слово» пов’язані тут не тільки з іменами 
«слово» і «мова» (останнє вживається дуже рідко, пе-
реважає у використанні «слово»). Ці концепти реалізу-
ються також у лексемах «язик», «губа», «уста», «рот» 
(«Язик до Києва доведе», «Не вір губі, бо вона часом 
бреше»), які метонімічно позначають головну власти-
вість людини як «словесної» істоти, «бесіда», «реч» 
(«Вір своїм очам, а не чужим речам»), діалектних 
лексемах «говірка», «гутірка», «банелюки», «бали» 
(«бали» можливо походить від праслав’янського bal – 
«балакати, гомоніти, баяти») [18, с. 127], звуконаслі-
дувальних – «галу-балу», «ти-ри-ри», стилістично 
забарвлених – «теревені», «баляндраси», «баляси», 
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нейтральних – «говорити», «казати», «сказати», «на-
казати», «розказувати», «гудіти», «бубоніти», «балака-
ти», стилістично маркованих – «верзти», «лопотати», 
«патякати», «пищати», «молоти», «щебетати», «пле-
скати», «сипати». Лексико-семантичне поле концептів 
«мова», «слово» включає в себе також фразеологізми 
«язик мотається», «кидати словами», «язиком вихати», 
«язика розпускати», «дістати язика», «переливати з пу-
стого в порожнє»; антоніми «мовчати», «німий».

Проаналізувавши тексти українських паремій, ми 
умовно виділили 15 смислових груп мовних одиниць, 
в яких реалізуються концепти «мова», «слово». Тлу-
мачення мовних одиниць здійснювалося, звичайно, з 
урахуванням широкого контексту, коннотацій, загаль-
ної тематики мовлення. У деяких випадках контекст 
створював семантичну диффузність, тому один і той 
же мовний вираз ми відносили до різних груп.

1. Мова – це атрибут людини, що вирізняє її з-поміж 
інших істот і предметів, визначає як істоту «словесну». 
Ця семантична ознака реалізується через заперечення, 
антонімічні лексеми і порівняння: «Як овечка, не скаже 
ні словечка», «Мовчить, як стіна», «Німий, як риба».

2. Мова, слово – це індивідуальна людська власти-
вість, яка розвинена в кожній людині по-різному: «Вмі-
ти, не вміти, – треба говорити», «Язик мов полотня-
ний», «Говорить у пересипку», «Забубонів, як старий 
дяк», «Як мертвий говорить», «Балакає, як колядує», 
«Говорить так, як з письма бере», «Скаже слово, так як 
витвердить».

3. Мова, слово – це засіб вираження думки. Таке 
сприйняття мови свідчить про наявність у буденній 
свідомості українців уявлення про зв’язок мови і мис-
лення, мови і розумової діяльності: «Який розум, така 
і бесіда», «Що маєш казати, то попереду розжуй»,  
«У короткого розуму язик довгий».

4. Мова, слово – це засіб досягнення цілей: «Язик до 
Києва доведе», «Хто з язичком, той з пиріжком». Ефек-
тивність цього засобу не є безумовною: залежить від 
того, наскільки мова, слово є морально прийнятними 
і близькими до естетичного ідеалу: «Добрим словом 
мур проб’єш, а лихим у двері не ввійдеш», «Красиве 
слово – золотий ключ».

5. Мова, слово – це інструмент впливу на навколи-
шній світ, а перш за все – на інших людей: «Коня керу-
ють уздами, а людину словами», «Як слово не поможе, 
то й кий не дошкулить». 

Українці неоднозначно оцінюють наслідки, резуль-
тативність мовного впливу («Слово може врятувати 
людину, слово може і вбити»). 

Його сила залежить від різних факторів: від об’єкта 
впливу – його соціального стану, характеру, морально-
сті («Добрий доброго слова боїться, а ледащо і побою 
не боїться», «Розказуй селянам, а міщане самі знають», 
«До тебе говори, як до того пня»); від обставин («Біда 
не знає приказу», «Що ти будеш казати!», «Говорив би, 
та і слів нема»); від суб’єкта мовного впливу – його 
статі, соціального та майнового стану тощо («Як На-
стя скаже, так і буде», «Сей чоловік що не скаже, наче 
топором», «Дурень багатий, так і слово його в лад»); 
від характеру самої мови, слова («М’які слова і камінь 
крушать», «Від теплого слова і лід розмерзає», «Слово 
жорстоке викликає гнів»).

У пареміях наголошується на незворотності змін, 
спричинених мовним впливом: «Рана загоїться, але зле 
слово ніколи», «Сказаного і сокирою не вирубаєш», 
«Слово не горобець, назад не вернеться». «Сказав, як 
ножицями відрізав».

Суперечливою є оцінка місця мови і слова серед ін-
ших засобів впливу: деякі прислів’я виражають пріоритет 
мови над немовними засобами («Як слово не поможе, то 
й кий не дошкулить»), інші заперечують це («Коли ж гро-
ші говорять, то всі мусять губки постулювати»). 

6. Мова, слово – це мовлення, розмова. Саме в роз-
мові розкриваються риси характеру людини: упертість 
(«Йому слово, а він сто»), хитрість («Кум красно гово-
рить, але кривий писок має»), доброта («Добре – добре 
й говорить»), брехливість («Засипав, як горохом в боч-
ку», «У нього довгий язик, аж поза вухами мотається»), 
суперечливість («Одна голова, та десять язиків») тощо.

7. Мова, слово (як мовлення) – це джерело небезпе-
ки, реалізація якої може призвести до «лиха», «біди», 
«гніву», болю, фізичного насилля, «кінця», «гріха» і 
навіть смерті («Язичок мелькне та у кут, а губи натов-
чуть», «Гостре словечко коле сердечко» та ін.). У паре-
міях може бути невизначений об’єкт небезпеки («Язич-
ку, язичку! Маленька штучка – велике лихо робиш!»), 
іноді – слухач («Слово не стріла, а глибше ранить»), а 
найчастіше – сам мовець («Говори, говори, а чогось ти 
договоришся»).

Наслідком такого сприйняття мови, слова українця-
ми є утвердження в прислів’ях та приказках корисності 
протилежного мовленню стану – мовчання: «Мовчи, 
язичку, будеш їсти плотвичку». Мовчання приводить 
до відсутності «гріха», «лиха», шкоди («Мовчанка не 
шкодить»), до отримання матеріальних благ у вигляді 
їжі («Помовчи, язичку, будеш їсти кашку»), моральної 
вигоди у вигляді знань або авторитету («Хто мовчить, 
той більше знає», «Хто мовчить, той двох навчить»).

8. Мова, слово (як мовлення) – це манера говорити, 
ідентифікатор: «Птицю пізнати по пір’ю, а людину по 
мові»; розрізняє людей за соціальним статусом («Ди-
вись – пан! А балакає як люди»), статтю («В баби язик, 
як лопата»), регіональною ознакою («Така вже у нього 
говірка», «Що сільце, то слівце»), розумовими здіб-
ностями («Пізнати з мови, якої хто голови»), мораль-
ними якостями («Добре – добре і говорить»).

9. Мова, слово – це засіб передачі інформації, пові-
домлення: «Що в кого болить, той про те і говорить», 
«Хотів би щось сказати, та не знаю що».

Українські паремії закарбували здобуті на основі 
багатовікового життєвого досвіду знання народу про 
оманливість мови, слів: «Вір своїм очам, а не чужим 
речам», «Усе нісенітниця, що люди кажуть», «Не вір 
губі, бо вона часом бреше», «Наказав на вербі груш»; 
особливо не варті довіри повідомлення жінок і п’яниць 
(«Не все те правда, що на весіллі плещуть», «Не вір, 
мужу, своїм очам – лише моїм словам»). 

10. Мова (як мовлення) – це сповідь, яка очищує 
людську душу, а мовчання в цьому випадку – це гріх: 
«Сором казати, а гріх таїти», «Правду мовивши, одного 
Бога бійся». 

11. Мова, слово (як мовлення) – це марнослів’я: 
«Бали та бали, а день далі», «Язик без костей: що на-
бреде, то й лепече». 

Народ засуджує таке мовлення з різних причин: в 
ньому немає правди («То пусті слова, але правди в них 
нема»), воно безцільне («Аби губи не дармували»), не-
розумне, позбавлене сенсу («Бесіди багато, а розуму 
мало»), шкодить справі («Галу-балу, а свині в ріпі»), 
немає з нього жодного зиску («Меле, меле, та муки 
нема»).

12. Мова, слово (як мовлення) – це плітки, пере-
суди, поговір, з якими не варто і неможливо боротися 
(«Людям губи не заперти»). 
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13. Слово – це обіцянка виконати що-небудь.
Народ високо цінує слово: «Слово святе», «Добре 

слово стоїть за завдаток». Звичайно, цінність слова за-
лежить від того, дотримуються обіцяного чи ні: нічо-
го не варте слово «панське» («Панське слово – велике 
діло», «Казав пан, кожух дам, – слово його тепле»), 
слово «балакуна» («Хто багато обіцяє, той рідко слово 
дотримає»). Засуджують того, хто не тримає слово, по-
грожують йому: «Хто від слова відскочить, коло того 
шкура обскочить».

14. Мова – це загальноприйнятий у межах певного 
суспільства засіб спілкування (дуже рідко): «Хто мови 
своєї цурається, хай сам себе стидається».

15. Слово – це мовна одиниця: тільки одне при-
слів’я – «Слово до слова – зложиться мова».

В українських пареміях стверджується цінність 
мови, слова, мовлення, але не безумовна: цінують рід-
ну мову, красномовство, доброзичливе слово. Нега-
тивно народ ставиться до «гнівних слів», «нерозумної 
бесіди», нісенітниці. Особливо знецінюються мова, 
слово в зіставленні з практичною діяльністю: «Легше 
говорити, ніж зробити», «Говорити – не горох моло-
тити», підкреслюється їх неефективність порівняно з 
працею: «Слово – полова, а праця – диво». 

Дидактизм як суттєва ознака паремій зумовив на-
явність у них правил мовленнєвої поведінки, рекомен-
дацій стосовно користування мовою і словом, вимо-
ги контролю над ними: «Говори, та не проговорися», 
«Коли праве діло, то говори сміло» тощо.

Аналіз українських паремій дозволяє зробити ви-
сновок, що в їх текстах практично відсутнє уявлення 
про мову як автономне утворення, як про систему зна-
ків і словниково-граматичних засобів. Концепт «сло-
во» не має в пареміях жодного священного, божествен-
ного змісту.

У текстах українських прислів’їв і приказок понят-
тя «мова», «слово» практично (у переважній більшості 
випадків) ототожнюються, а саме тоді, коли виражають 
індивідуальну властивість людини «словесної», здат-

ність мови бути інструментом впливу чи досягнення 
цілей, джерелом небезпеки, ідентифікатором особи-
стості, засобом обміну думками, передачі інформації, 
коли відображають мовлення, мовний процес.

Слід зазначити, що уявлення українців про мову і 
слово характеризуються нерозчленованістю понять 
«мова» і «мовна діяльність».

Концепти «мова», «слово» розрізняються, коли 
тільки «мова» сприймається як атрибут людини або 
(дуже рідко) як загальноприйнятий у межах певного 
суспільства засіб спілкування і тільки «слово» як мов-
на одиниця (дуже рідко) чи обіцянка виконати що-не-
будь.

На підставі виконаного аналізу фольклорних тек-
стів спробуємо створити модель концептів «мова», 
«слово» (найчастіше – це єдиний концепт) у буденній 
свідомості українців.

Мова – це атрибут людини, який виокремлює її 
з-поміж решти світу і наділяє кожного індивіда харак-
терною здатністю в процесі говоріння з різною мірою 
вправності і за певних умов виражати думки, впливати 
на людей, досягати певних цілей, передавати новини, 
повідомлення (не завжди правдиві), очищувати душу. 
Стверджують важливість мови (слова) в житті люди-
ни, її силу (не безумовну), навіть її потенційну небез-
печність, якої можна уникнути, дотримуючись пев-
них правил, і одночасно невисоку цінність мовлення 
порівняно з «ділом», працею, грошима. Засуджують 
марнослів’я, недотримання слова-обіцянки і спокійно 
ставляться до пересудів, поговору.

Виділені нами особливості сприйняття концептів 
«мова», «слово» характерні для буденної свідомості 
українців, що відбилася в текстах паремій. Ці уявлення 
відрізняються неоднозначністю, суперечливістю, пев-
ною мірою консервативності. Подальші дослідження 
інтерпретації концептів «мова», «слово» в сучасному 
повсякденному мовленні дозволять зробити остаточні 
висновки про їхню специфіку в наївній свідомості на-
ших сучасників.
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«УКРАЇНА» ТА «УКРАЇНСЬКИЙ» ЯК ЕКСПЛІКАНТИ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ 
«ЄВРОПА» В ПУБЛІЦИСТИЦІ ОКСАНИ ПАХЛЬОВСЬКОЇ

У статті досліджено семантичне поле концепту ЄВРОПА в публіцистиці О. Пахльовської. Проаналізовано його цен-
тральну та периферійну зону. Особливо закцентовано на позиції, яку займає в семантичному полі експлікант УКРАЇНА. 
Простежено еволюцію концептуальної парадигми Україна-Європа від 1990-их років до сьогодення.
Ключові слова: концепт, семантичне поле, експлікант, О. Пахльовська, Європа.

Петрив Х. В. «Украина» и «украинский» как экспликанты семантического поля концепта ЕВРОПА в публицистике 
Оксаны Пахлевской. – Статья.
Статья посвящена исследованию семантического поля концепта ЕВРОПА в публицистике О. Пахлевской. В работе ана-
лизируется его центральная и периферийная зоны. Особенно акцентировано внимание на том, какое место занимает 
экспликант УКРАИНА в этом семантическом поле. Прослежена эволюция концептуальной парадигмы Украина-Европа с 
1990-х годов по настоящее время. 
Ключевые слова: концепт, семантическое поле, экспликант, О. Пахлевская, Европа.

Petriv K. V. Ukraine and Ukrainian as designators of the concept EUROPE semantic field in Oksana Pakhlovska’s social and 
political essays. – Article.
The semantic field of the concept EUROPE in O. Pakhlovska’s social and political essays is analyzed in this article. Central and 
peripheral areas of this concept are studied here. The paper focuses on the position of designator Ukraine in the semantic field of 
EUROPE. The evolution of the conceptual paradigm Ukraine-Europe is introduced in this paper.
Key words: concept, semantic field, designator, O. Pakhlovska, Europe.

Концепт ЄВРОПА в контексті подій останнього 
десятиліття потребує особливої уваги політологів, 
істориків, філософів та лінгвістів. Публіцистичний 
дискурс у цьому ракурсі є найбільш актуальним для 
дослідження, адже він найточніше та найвиразніше 
віддзеркалює події суспільно-політичного життя нації. 
Тексти Оксани Пахльовської як представника європей-
ської спільноти з українським корінням дають змогу 
простежити еволюцію семантичного поля концепту 
ЄВРОПА та змоделювати «погляд ззовні» – уявлення 
європейців про Україну. 

Актуальність обраної теми зумовлена значущими 
для України та світу суспільно-політичними та куль-
турними подіями, що відбуваються впродовж останніх 
років на території України. Дослідження семантичного 
поля концепту ЄВРОПА дає змогу оцінити, яке місце 
займає Україна у свідомості європейців, а також пер-
спективи українсько-європейських відносин. Мета 
статті полягає в аналізі семантичного поля концепту 
ЄВРОПА в публіцистичному дискурсі О. Пахльовської 
(тексти від 1989 року і дотепер) та визначенні місця 
України й українського в межах цього семантичного 
поля шляхом дослідження концептуальної парадигми 
УКРАЇНА-ЄВРОПА. Об’єктом дослідження є концепт 
ЄВРОПА в публіцистиці О. Пахльовської. Предмет 
статті – мовні засоби його вираження, виокремлені із 
текстів автора.

Концепт ЄВРОПА характеризується значним інте-
ресом соціологів, політологів, культурологів та лінгвіс-
тів (Я.В. Прихода [10; 11], Г.М. Яворська та О.В. Бого-
молов [13], Л.Є. Василик [2]).

Лінгвокультурологи (Д.С. Ліхачов, І.О. Голубов-
ська, Ю.С. Степанов, В.М. Телія та ін.) однозначно 
визнають культурний зміст концепту: «Концепт – це 
згусток культури у свідомості людини». Концепт, як 
доводить Ю.С. Степанов, – не лише предмет мислення, 
розуму і знання, а й предмет емоцій, симпатій і анти-
патій [12, с. 40].

Засновником методу семантичного поля вважають 
німецького вченого Й. Тріра. У структурі семантичного 
поля можна виділити такі частини: 1. Ядро поля, пред-

ставлене родовою семою-компонентом, навколо яко-
го розгортається поле. У нашому дослідженні ядром 
є концепт ЄВРОПА як геополітична реалія. 2. Центр 
поля складається з одиниць, які мають інтегральне, 
спільне з ядром і між собою значення. 3. Периферія 
поля, що містить одиниці, найвіддаленіші за своїм зна-
ченням від ядра [5, с. 130].

Вивчення концепту полягає в дослідженні його 
лексико-семантичної актуалізації. Передусім, воно 
передбачає вивчення дефініцій у філософії, культуро-
логії, психології чи лінгвістиці. Досліджуваний нами 
онімний концепт ЄВРОПА, на відміну від апелятивів, 
не має широкого спектру значень у словниках та енци-
клопедіях. Більшість опрацьованих лексикографічних 
джерел подають географічне визначення цієї лексеми: 
«частина світу, західна частина материка Євразія» [19] 
чи «частина світу, разом з Азією становить єдиний ма-
терик – Євразію» [18, с. 79]. Також у деяких виданнях 
трапляються визначення Європи як «персонажа грець-
кої міфології» [18, с. 76], «дочки Фенікса; за іншою 
версією міфа, доньки фінікійського царя Агенора, се-
стри Кадма» [16], що репрезентують уже інший кон-
цепт. Таке поняття Європи як геополітичної одиниці 
репрезентує ядро семантичного поля. 

Культурологічні енциклопедії репрезентують євро-
пейську цивілізацію як таку, що створила велику куль-
туру, розвинуту науку й техніку. Саме в ній народилися 
ідеї вічного і справедливого світу, загальної відпові-
дальності всіх європейських народів за долю цілого 
континенту. Європейська цивілізація є органічною 
частиною світового історичного процесу [15, с. 198].

Іноземні дослідники проявляють підвищений ін-
терес до проблем Європи, Європейського союзу та 
проблеми європейської ідентичності. Так, наприклад, 
в одній масштабній праці з проблем європейської та 
національної ідентичності австрійські соціологи Макс 
Халлер та Регіна Ресслер зауважують, що «поняття 
«Європа» значно ширше, аніж поняття «Європейський 
Союз». Географи, історики та інші вчені характери-
зували Європу як культурний феномен ще задовго до 
того, як виник Євросоюз. Він є достатньо молодим 
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політичним об’єднанням. Натомість Європа ніколи не 
вважалася політичним об’єднанням». Таким чином, 
дослідники вкладають у концепт ЄВРОПА культурний 
та етнічний контекст, майже виключаючи з нього полі-
тичний складник [14, с. 824].

Дотримуючись методу семантичного поля, наступ-
ним кроком після вивчення дефініцій словникових та 
енциклопедичних видань є встановлення мовних меха-
нізмів реалізації оцінної складової частини концепту, 
співвідносної з національним менталітетом та націо-
нальною шкалою моральних цінностей, моделювання 
її центральної та периферійної зон.

Концепт ЄВРОПА в публіцистиці О. Пахльовської 
нерозривно пов’язаний із Україною. Кожен нарис чи 
есе автора – це переосмислений погляд українки з 
Європи, адже вже понад 25 років автор живе в Італії. 
Проблема реінтеграції України в Європу є стрижневою 
в збірці її статей та доповідей «Ave Europa». Схема 
концептуалізації відносин Європи та України є дина-
мічною: в 1991 році, після здобуття Україною незалеж-
ності, вона мала позитивний аксіологічний потенціал у 
творах автора, а з початку ХХІ століття ця схема набу-
ває іншого, трагічного для авторки, вигляду. Та попри 
це, Україна в семантичному полі концепту ЄВРОПА 
знаходиться в центральній частині.

Україна як експлікант концепту Європа актуалізує 
наскрізну для творів 1990-их років сему «флюгер» 
або ж «буфер»: «В кожному випадку Європа принци-
пово бачила Україну як «буфер» між демократичним 
світом та Росією» [9, с. 180]; «Це образ держави без 
коріння, без пам’яті, образ навіть не держави-буфера, 
а держави-флюґера між російськими, європейськими 
та американськими вітрами» [9, с. 111]. Україна, в 
розумінні Пахльовської, в силу своєї невизначеності 
та несформованості власної ідентичності формує хіба 
що образ «ланки» на світовій арені. Сема «флюгер», 
у свою чергу, породжує іншу сему – «напрям», адже 
саме про напрям руху України в політичних та куль-
турологічних масштабах О. Пахльовська часто диску-
тує у своїх студіях. У цих контекстах, як і в багатьох 
інших, осмислення концепту ЄВРОПА здійснюється 
крізь призму експліканта УКРАЇНА в тісному зв’язку 
з експлікантами РОСІЯ та АМЕРИКА.

Такий зв’язок в межах парадигми Європа – Росія –  
Америка, в якій Україна намагається віднайти себе, 
а отже, й напрям (навігацію) свого подальшого руху, 
Пахльовська називає Бермудським трикутником. Ця 
метафора, до того ж, трапляється в публіцистиці різних 
років, несучи цілком негативну конотацію: «З одного 
боку, навігація України утруднена наявністю міні-Бер-
мудських трикутників і багатокутників, а з іншого, 
Україна хронічно перебуває в МАКРО-БЕРМУДСЬКО-
МУ ТРИКУТНИКУ: АМЕРИКА – РОСІЯ – ЄВРОПА, 
значно складнішому для проекцій і прогнозів» [9, с. 208];  
«На мою думку, Україна може вийти з вищезгаданого 
макро-Бермудського трикутника Америка – Росія –  
Європа лише одним способом, а саме: віднаходячи свою 
європейську природу та віддаючи пріоритет своїй єв-
ропейській політичній і культурно-науковій стратегії 
[9, с. 239].

У таких контекстах яскраво простежується суб’єк-
тивна оцінка О. Пахльовською ще одного концепту 
БЕРМУДСЬКИЙ ТРИКУТНИК, адже перевагу, безу-
мовно, авторка віддає Європі, наділяючи негативною 
конотацією сему «Росія»: «На мапі цього безголосого 
Бермудського трикутника є лише Центр – забліндова-
на Москва» [9, с. 273]. Лише віднайшовши свою євро-

пейську сутність, на думку О. Пахльовської, Україна 
зможе вибратися із цього трикутника.

Однією з найбільш контроверзійних концептуаль-
них схем, що вибудовуються навколо концепту ЄВ-
РОПА, є схема субординації України та Європи, адже 
в публіцистиці Пахльовської відношення в парадиг-
мі Україна – Європа відповідають відношенням між 
частиною і цілим, де Україна, відповідно, актуалізує 
сему «частина» по відношенню до концепту ЄВРОПА. 
Важливо зауважити, що в жодному контексті творів 
авторки не постало концептуальної моделі сусідства 
(Україна як сусід Європи) чи братства ні в географіч-
ному, ні в культурному чи політичному контекстах.

Як слушно зауважують Г.М. Яворська та О.В. Бого-
молов , «сусід – у межах української культури – чужа 
людина» [13, с. 67], а отже, сема сусідства неодмінно 
породила б асоціативне поле байдужості.

Натомість сема «частина» асоціюється зі сво-
їм, рідним, органічним та невід’ємним: «Безпереч-
но, Україна – незаслужено забута частина Європи  
[9, с.114]»; «Все це так, але історично Україна – орга-
нічна частина європейського культурного материка» 
[9, с. 134]. Концепт СВІЙ і ЧУЖИЙ детально розгля-
дав Ю.С. Степанов, який стверджує, що найавтори-
тетніші визначення «етносу» базуються на ідеальному 
– самосвідомості, усвідомленні деякою групою людей 
себе як «своїх», на відміну від «чужих». Така група – 
це і є етнос [12, с. 475].

У публіцистиці О. Пахльовської можемо помітити, 
що концепт РОСІЯ містить у собі сему «брат», «пога-
ний брат», «братній», «сусід», що дає змогу віднести 
цей концепт до константи ЧУЖИЙ, за Ю.С. Степано-
вим: Це неоціненне джерело, з якого можна дізнатися 
реальні думки Великого Сусіда про Україну [9, с. 383]; 
<…> чекати, поки вони зовсім рознесуть країну, а те, 
що випадково залишиться, здадуть страшенно «брат-
ній» сусідній державі [9, с. 481]. Отож, концепт РОСІЯ 
не входить у концептуальне поле СВОГО для україн-
ців, із чого слідує, що він не відіграє ролі й для фор-
мування концептосфери національної ідентичності. 
Натомість концепт ЄВРОПА в парадигмі УКРАЇНА –  
ЄВРОПА містить сему «свій», що актуалізується у тво-
рах лексемою «частина» (відносно України) – щось, 
що входить до складу іншого. 

Підтвердженням цьому є й те, що часто в контек-
сті українсько-європейських взаємин присутня сема 
«інтеграція» та «реінтеграція». До того ж, чітко можна 
простежити динаміку взаємозаміни цих сем: якщо в 
есе 90-х років у семою поле концепту ЄВРОПА екс-
плікант «Україна» входив із семою «реінтеграція», то у 
творах початку ХХІ століття сема набула іншого аксі-
ологічного навантаження – «інтеграція»: «На початку 
90-х це перше десятиліття української незалежності 
бачилося в перспективі насамперед як процес поступо-
вої – навіть не інтеграції, а – реінтеграції України як 
органічно європейської реальності в політичний і куль-
турний простір Європи» [9, с. 174]; «А всі разом у цей 
складний і сповнений небезпек час ми тим самим могли 
б сприяти процесу послідовної та незворотної інте-
грації України в Європу» [9, с. 242]. Оскільки інтегра-
ція – це об’єднання в єдине ціле, а реінтеграція – пере-
об’єднання, то, відповідно, цілком незаперечним є те, 
що, на думку автора, Україна жила і продовжує жити 
в європейському культурному просторі, як її частина, 
яка, однак, відділена від Європи, не інтегрована в єв-
ропейський простір через те, що існує прірва, спричи-
нена несформованістю української національної іден-
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тичності. «Але основною причиною невиробленості 
європейської політики щодо України є двозначність і 
непослідовність політики української, розмитість па-
раметрів її ідентичності» [9, с. 598].

Експлікант «Україна» в контексті публіцистики ав-
тора дуже часто породжує явне чи приховане проти-
ставлення концептів ЄВРОПА та РОСІЯ, конотативні 
поля яких часто накладаються. Така антитеза є наслід-
ком спроби реалізації Україною свого європейсько-
го вибору, невдача якого, на думку автора, остаточно 
призведе до краху української культури: «Тому Україна 
рано чи пізно буде змушена зробити остаточний вибір 
між Європою та Росією також і під тиском потуж-
них зовнішніх чинників» [9, с. 175]; «Україна не розді-
лилася на «український» та «російський» світ, а вия-
вила реальну несумісність європейської та російської 
цивілізацій, їхній задавнений, хоч в останній період і 
майстерно завуальований прагматичними потребами 
конфлікт» [9, с. 304]. Таким чином, постає взаємови-
ключення концептів: європейський вектор України 
повністю виключає можливість її проросійської орі-
єнтації, а «російський світ» не допускає України єв-
ропейської: «Додаймо до цього, що послідовний рух 
України до Європи приведе до скорочення впливу РФ на 
всій території СНД» [9, с. 628]. Інтеграція України в 
європейський культурний простір сприятиме ануляції 
євразійського (тобто російського) впливу. Сема «інте-
грація», яка наявна в центрі концептуальної парадиг-
ми Україна – Європа, втілює європейські прагнення 
України в протиставленні з російськими відносинами. 
Оскільки концепт – втілення не лише об’єктивного, а 
й суб’єктивних почуттів, емоцій, станів, то негативне 
ставлення автора до Росії підкреслюється таким ме-
ханізмом реконструкції, як іронія, що досягається в 
текстах шляхом введення перифраз та використання 
лапок: «Адже саме на віртуальних сторінках цього 
журналу можна прочитати детальний опис окупації 
України армією «братнього народу» [9, 390]; Бо все 
ж таки важко зрозуміти, чи Україну з Росією з’єднує 
«нерозривна братня дружба», чи Україна посідає одне 
з перших місць у списку «ворогів Росії» [9, с. 453]. Ав-
тор вводить до старої концептуальної схеми нову сему, 
всього лиш виділивши лексему «братній» за допомо-
гою лапок. Отож, О. Пахльовська не модифікує вже іс-
нуючі схеми, а лише надає їм нового відтінку значення, 
до того ж, цілком протилежного.

Якщо концепт РОСІЯ в «Бермудському трикутни-
ку» автора породжує асоціативне поле зради, ворожби, 
що помічаємо з останніх цитат, то концепт ЄВРОПА 
часто актуалізує сему «порятунок», щоправда, отри-
мати його Україна поки неспроможна: «Система «єв-
ропейського світу» працює, якщо всім її компонентам 
добре. Система «російського світу» працює лише, коли 
всім її компонентам погано» [9, с. 613].

Цікавим є метафоричне переосмислення України 
О. Пахльовською. Оскільки в розумінні автора Україна 
розділена на дві частини – європейську та євразійську 
(російську), які абсолютно протилежні за своїм духов-
ним, культурним та геополітичним змістом, то віднос-
но України в контексті європейсько-російського роздо-
ріжжя виникає перифраза «мутант»: «Мутант має дві 
голови: одна дивиться каламутними очима кролика, 
якого загіпнотизував голодний удав, у бік Росії. Руки 
мутанта нервово відривають шматки української 
економіки, жбурляючи їх у бік «старшого брата». 
Інша голова мутанта судомно підморгує Європі, що-
разу хворобливо шукаючи пояснень, чому Україна ПРО-

СТО НЕ ХОЧЕ увійти до Європи <…> щоб довести, 
що ніякої України немає, а те, що нею себе називає, це 
хіба тільки «мутанти» [9, с. 387].

Функціонально необхідність застосування такої ме-
тафори персоніфікації пояснюється прагненням автора 
представити складний феномен (Україна) як єдність, 
співмірну живій сутності. Проте ця сутність – не люди-
на, а всього лиш біологічний організм, що не має нор-
мальних життєво необхідних функцій (це підкреслено 
низкою лексем: «нервово», «судомно», «хворобливо»). 
Такі істотні негативні характеристики вказують на аб-
солютну неспроможність України в очах Європи ви-
значитися на шляху формування своєї ідентичності, 
культурного та духовного підґрунтя, а отже й форму-
вання нації.

Таким чином, у межах семантичного поля ЄВРОПИ 
актуалізується сема «роздоріжжя» відносно України. 
Країна перебуває на перехресті європейської та росій-
ської ідеї, не маючи бажання, на думку авторки, обрати 
правильний вектор: «Україна вкотре підтверджує свою 
природу, свою роль і свій статус РОЗДОРІЖЖЯ, ци-
вілізаційного перехрестя» [9, с. 629]; «Тому далі вибір 
– за самою Україною. Насамперед від самої України за-
лежить, щоб це роздоріжжя не стало бездоріжжям» 
[9, с. 629]; «А сьогодні складається таке враження, що 
Україна зійшла не тільки з магістральних трас історії, 
а з готовністю зісковзнула навіть зі свого традиційного 
гамлетівського роздоріжжя» [9, с. 252].

Метафоричне осмислення концепту ЄВРОПА акту-
алізується крізь метафору «чорна діра» відносно Укра-
їни та українського. Оскільки ця метафора характери-
зується значною частотністю вживання (понад десять 
випадків) в есе та статтях О. Пахльовської, то цілком 
можна вважати її рисою авторського індивідуального 
стилю. Сема «чорна діра» має негативний аксіологіч-
ний потенціал, асоціюється із занепадом, деградацією 
та крахом: «Аби захистити демократичний світ від 
тієї «чорної діри», в яку повільно, але неухильно пере-
творюється наша країна» [9, с. 258].

Протиставлення Європи та «чорної діри» свідчить 
про авторське бачення України на перехресті Заходу і 
Росії та її вагання в прийнятті правильного (на думку 
Пахльовської, – європейського) вектора: «Нова Європа 
будує своє майбутнє – через діалектику труднощів і по-
долання цих труднощів. Україна провалюється в «чор-
ну діру» минулого, в якому єдиною формою існування 
був терор <…> перетворення тодішньої України – в 
разі перемоги стратегії Кремля – на «чорну діру в цен-
трі Європи» [9, с. 303]. Безсумнівно, що геополітич-
не положення України неминуче впливає на її духов-
но-культурний потенціал, адже саме такий складний 
геополітичний контекст, «становище-між», як слушно 
зауважує Я.В. Прихода [11], зумовлює непростий ци-
вілізаційний статус України, невизначеність її зовніш-
ньої політики та відсутність видимої стратегії. Цікаво 
порівняти, що так, як і метафора «чорна діра» відносно 
розвитку України, О. Пахльовська вводить метафору 
«чорна пляма» відносно Північної Кореї, що свідчить 
про наступне: концепти на позначення тих регіонів сві-
ту, які зазнають впливу російської влади, у творах авто-
ра породжують сему «чорна діра/пляма»: «А Північна – 
«російська» – Корея – суцільна чорна пляма. Це, так би 
мовити, візуальна метафора російського панування» 
[8, с. 449]. Кольоропозначення «чорний» відображає 
специфіку, пов’язану з екстралінгвістичними, мовними 
та асоціативними причинами. Ставлення до чорного 
кольору завжди було негативним, адже це вважався ко-
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лір зла, гріха, диявола та пекла, а також смерті. Чорний 
колір – антитеза білого, протилежний бік життя. Усе 
найбільш негативне в житті первісних людей виражав 
чорний колір. Найважливіші значення чорного, на дум-
ку Б.А. Базими, – небуття, смерть, хаос, руїна. Чорний 
колір зазвичай використовується в магічних ритуалах, 
тема яких пов’язана зі смертю, закінченням чи перери-
ванням чогось, вторгненням у життя людини ворожих 
для неї сил [1, с. 6]. «Словник символів і знаків» зазна-
чає, що «чорний співвідноситься з початовим та кін-
цевим станом всіх процесів, це колір матері-землі. На 
Заході це перш за все колір смерті, трауру та печалі. На 
Сході чорний символізував силу і велич» [17, с. 464]. 
Саме значення небуття, смерті й руйнації актуалізовані 
в метафоричних конструкціях, що містять кольоропо-
значння «чорний» у текстах О. Пахльовської.

Семантичне поле концепту ЄВРОПА є неповним 
без семи «свобода», яка також займає центральну зону, 
що й простежуємо в публіцистиці О. Пахльовської. 
Свобода, культура, демократія, добробут мають чільне 
місце в окресленні параметрів європейського світу. За 
визначенням О. Квасниці, «Європа – це материк духов-
ної культури, у підмурівку якого не лише греко-рим-
ська античність з ідеєю полісної демократії і римського 
права, а й Гуманізм епохи Відродження, в картині світу 
якого центральне місце посідає християнський антро-
поцентризм з ідеалами особистості» [5, с. 216].

Пахльовська підкреслює, що й Україна відіграє 
ключову роль у захисті європейської свободи й демо-
кратії, зокрема йдеться про революції, Майдани та інші 
події, що сколихнули Європу: «Але насамперед тому, 
що Помаранчева революція розбудила в Європі сокро-
венну,– може, приспану, але все одно завжди живу 
частину її ідентичності – потребу захисту свободи 
як вищої цінності буття» [9, с. 494]. Отож, сема «сво-
бода» є ланкою в концептуальнй парадигмі «Європа – 
Україна».

Як вже було зазначено вище, Європа в публіцистич-
ному дискурсі О. Пахльовської постає як об’єкт праг-
нення, як сфера бажаного, а не дійсного. Саме тому в 
концептуальній парадигмі ЄВРОПА-УКРАЇНА актуа-
лізується сема «дорога» чи «шлях», що тісно пов’яза-
на з проаналізованими семами «вектор» та «флюгер». 
Ця сема не має чіткого позитивного чи негативного 
забарвлення, проте чітко проявляє скептицизм автор-
ки до можливості руху, навіть і поступального, шля-
хом до Європи: «Саме тому дорога до Європи буде ще 
безмежно довга. І, дай Боже, щоб не довелося розпо-
чинати її реально вже після третього Майдану» [8]. 
Неодноразово шлях України до Європи О. Пахльов-
ська називає «чумацьким». У віруваннях українців, як 
зазначає В. Жайворонок, Чумацький шлях (чи Божа до-
рога) символізує довгу дорогу, яка перетинається посе-
ред неба: одна веде праведні душі в рай, друга – грішні 
в пекло [3, с. 646]. Можливо, таким чином О. Пахльов-

ська намагається підкреслити не лише тривалість вхо-
дження України до європейського простору, але й розі-
рваність її між Заходом і Сходом – між раєм та пеклом. 
У таких контекстах часто виникає сема «наближення/
віддалення» України до Європи чи Європи до України: 
«Бо, зрештою, Європа вже достатньо наблизилась 
до України (а не Україна до Європи!), аби зрозуміти 
з європейського досвіду, що самовизначення нації по-
чинається з самовизначення особистості.. А самоо-
чевидна правда полягає в тому, що тією мірою, якою 
слов’янський світ наближається до Європи і віддаля-
ється від Росії, – цей світ оживає, видужує, виходить 
із приниження, набуває ідентичності, оригінальності, 
індивідуальності [7]. Отож, для О. Пахльовської на-
ближення України до європейського світу рівнозначне 
формуванню власної, за висловом автора, «розхита-
ної» національної ідентичності. Оскільки Україна в 
семантичному полі концепту ЄВРОПА поруч із семою 
«інтеграція» іноді актуалізує сему «резервація», то 
саме вихід держави зі стану резервації в європейський 
політичний та культурний вимір сприятиме реалізації 
моделі національної ідентичності: <…> незалежна 
Україна, звичайно,– це поки що нелякана радянська ре-
зервація, але є надія, що колись перестане нею бути. 
Колись... [9, с. 123]; <…> наша культура все ще зали-
шається безправною «резервацією» в нових координа-
тах європейської культури [8, с. 434].

Таким чином, Україна знаходиться в центрі се-
мантичного поля концепту ЄВРОПА, яке в текстах 
О. Пахльовської актуалізує не лише значення культур-
ного та етнічного феномену, що представлені у слов-
никах, енциклопедіях, зарубіжних соціологічних сту-
діях, проаналізованих вище, але й виникає політичне 
розуміння Європи, зокрема в контексті роздумів про 
Україну. На думку О. Пахльовської, вона є органіч-
ною частиною європейського світу, що неодноразово 
підкреслюється семами «інтеграція» та «свій». Кон-
цептуальна парадигма ЄВРОПА – УКРАЇНА актуа-
лізує субординативну схему «ціле – частина», що ще 
раз засвідчує її геополітичну й культурну належність 
до Європи. Метафоричне осмислення України в ме-
жах семантичного поля концепту ЄВРОПА породжує 
семи «мутант», «чорна діра», що несуть негативну 
конотацію, іронію та певною мірою скептицизм від-
носно входження України до європейського простору. 
Однак О. Пахльовська у своїх публіцистичних творах 
часто вербалізує семи руху («наближення», «відда-
лення», «шлях» тощо), що не залишає Україну без 
вибору, адже рух породжує асоціації зі змінами, що, 
можливо, наблизять Україну до правильного вибо-
ру. Оскільки концепт вміщує не лише поняття, але й 
суб’єктивно-емотивні складники, то цілком очевидно, 
що автор не приховує своєї проєвропейської позиції, 
намагаючись переконати адресата в необхідності ін-
теграції України в Європу.
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СТИЛІСТИКА ВИГАДАНИХ МОВ У ТРИЛОГІЇ 
ДЖ. Р. Р. ТОЛКІЄНА «ВОЛОДАР ПЕРСНІВ»

Стаття присвячена авторським мовам Дж. Р. Р. Толкієна, які створювалися паралельно з конкретними художніми тек-
стами і забезпечували «реальність» подій які в них відбуваються. У роботі аналізуються штучні мови, що виступають 
основним інструментом створення автором так званого «можливого» світу. Однак у цьому вигаданому світі вони функ-
ціонують як природні, для яких необхідною умовою є існування об’єктів реального чи інших мистецьких світів: можливий 
світ виникає як відображення існуючого – його варіант, або трансформація.
Ключові слова: трилогія, авторська мова, мовні моделі, мова ентів, авторські новоутворення, афоризми.

Полищук Л. Б. Стилистика вымышленных языков в трилогии Дж. Г. Г. Толкиена «Властелин колец». – Статья.
Статья посвящена авторским языкам Дж. Г. Г. Толкиена, которые создавались параллельно с конкретными художе-
ственными текстами и обеспечивали «реальность» событий, которые в них происходят. В работе анализируются ис-
кусственные языки, выступающие основным инструментом создания «возможного» мира. Однако в вымышленном мире 
они функционируют как естественные, для которых необходимым условием возникновения возможного мира является 
существование объектов реального или других художественных миров: возможный мир возникает как отражение суще-
ствующего – его вариант, или трансформация.
Ключевые слова: трилогия, авторская речь, языковые модели, язык энтов, авторские новообразования, афоризмы.

Polishchuk L. B. The fictional languages stylistic in George R. R Tolkien’s trilogy „The Lord of the Rings”. – Article.
An article is devoted to J. R. R Tolkien’s languages, which were created in parallel with specific literary texts and provided a «re-
ality» of events. The paper analyzes the artificial languages, which are the main instrument for establishing a «possible» world. 
However, they function as natural in the fictional world. The existence of real objects or other artistic worlds is a necessary condi-
tion of a possible world. It appears as a reflection of the current world – its variant or transformation.
Key words: trilogy, author’s language, speech patterns, Entish language, author’s innovations, aphorisms.

Розвиток суспільства протягом усіх епох від ан-
тичності до сучасності відбувався шляхом вдоскона-
лення людського розуму засобами мови й культури. 
Конкретно-чуттєві, емпіричні, логічні, філософські 
знання, емоції, почуття і відчуття «вбиралися» в мов-
ні форми і формули, «окультурювалися» етичними й 
естетичними канонами. Про зв’язок мови з культурою 
писали представники порівняльно-історичного, психо-
логічного мовознавства (І. Гердер, В. фон Гумбольдт, 
Г. Штейнталь, Г. Пауль, Ф. Буслаєв, О. Потебня та ін.). 
Лінгвокультурологічне бачення мови започаткувалося 
на ґрунті антропологічного і етнологічного підходів 
до дослідження і вивчення мови, які пов’язані з ім’ям 
німецького філософа і лінгвіста Вільгельма фон Гум-
больдта. На його думку, мова найточніше характеризує 
етнос, його спосіб життя і культуру у найширшому ро-
зумінні, вона є духом народу: «Мова є немовби зовніш-
нім впливом духу народів: мова народу є його дух, а 
дух народу є його мова» [6, с. 56].

Заглиблення в соціомовний та етномовний матеріал 
багатьох народів привело дослідників-лінгвокульту-
рологів до розуміння того, що цивілізаційна культура 
людства формується з багатоманіття етнічних культур 
і повнота дослідження конкретної мови потребує ви-
вчення її взаємозв’язків та взаємодії з культурою. На 
основі поєднання двох важливих суспільних явищ 
– мови й культури – виникла інтегрована міждисци-
плінарна лінгвістична галузь лінгвокультурологія, що 
користується методологією мовознавства й культуро-
логії. Безперечно, що лінгвокультурологія виникла у 
зв’язку з актуалізацією антропоцентризму в мовознав-
стві і розвитком соціолінгвістики та етнолінгвістики як 
нова галузь, що досліджує історичні та сучасні мовні 
явища і структурні одиниці через призму матеріальної 
та духовної культури народу. Таким чином, об᾽єктом 
лінгвокультурології є взаємозв’язки мови й культури, 
їх взаємодія, предметом – слово в художньому творі 
та одиниці, що несуть культурологічну інформацію, 
культурні цінності у формах національної культури та 

національної мови, мова як форма культури і словес-
не мистецтво як культура. Мета лінгвокультурології – 
вивчення способів, засобів і форм, які мова зберігає в 
лінгвокультурних елементах культури й передає їх че-
рез тексти в суспільну мовну практику [6, с. 60].

У сучасному світі існує близько трьох тисяч мов. Це 
мови, що входять у міжнародні групи, які не належать 
ніякій нації; а також мови, як існуючих народів, так і 
тих, яких вже немає на землі, але використовуються їх-
німи нащадками в силу традицій. 

Існують і активно розвиваються так звані планові 
мови. Так лінгвісти іменують підгрупу штучних мов, 
спроектованих авторами. Цими вигаданими мовами 
говорять в основному герої художньої літератури, кі-
нофільмів. І не дивлячись на їх штучність, вони мають 
місце в альтернативній історії мови і, мало того, прони-
кають в мовну реальність, знаходячи життя поза твором. 

Поява нових мов ставить перед лінгвістами одну з 
центральних проблем їх аналізу в сферах функціону-
вання мови. Авторські новоутворення представляють 
багатий матеріал для мовознавців. Найбільш відоми-
ми є мови, створені англійським лінгвістом, філоло-
гом і письменником Дж. Р. Р. Толкієном. Тема нашої 
роботи визначає рамки дослідження мов Толкієна в 
романі-трилогії «Володар перснів», а об’єкт дослі-
дження це стилістичні функції вигаданих мов у трило-
гії Дж. Р. Р. Толкієна «Володаря перснів». Мета дослі-
дження – стилістичний аналіз штучних мов Толкієна. 

Авторські мови Дж. Р. Р. Толкієна, які створюва-
лися паралельно з конкретними художніми текстами 
відображали «реальність» подій, які в них відбува-
ються. Це, безсумнівно, штучні мови, що виступають 
основним інструментом створення «можливого» світу. 
Однак уцьому вигаданому світі вони функціонують як 
природні. Необхідною умовою виникнення можливо-
го світу є існування об’єктів реального чи інших мис-
тецьких світів: можливий світ виникає як відображен-
ня існуючого – його варіант, або трансформація. Якщо 
ми визнаємо, що кордони світу завжди задані межами 
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мови, то це в рівній мірі відноситься як до реально-
го, так і до всіх можливих світів. Цей світ утворюється 
«новим мовним каркасом», способом вираження, що 
дозволяє робити допущення про існування тієї області, 
до якої він відсилає або, що тотожно, в результаті «мов-
ної гри» суб’єкта зі світом. Можливий світ – це завжди 
альтернатива реальному світу, або світу, єдиною фор-
мою існування якого є текст. 

Таким чином, створення нового світу передбачає і 
створення мови, який забезпечить його функціонуван-
ня. Тут лінгвістика безпосередньо стикається з творчіс-
тю автора.

Розробка мовних моделей стає хобі Толкієна. Саму 
систему мов, на яких заснований світ роману «Воло-
дар перснів», Толкієн почав створювати ще в юності. 
Вони були своєрідною іграшкою для початківця вче-
ного, він захоплювався структурною та фонетичною 
красою древніх мов (валлійської, давньо-англійської, 
кельтської). Толкієн говорив про те, що якщо в англій-
ській літературі немає власного епосу, то його слід 
створити. Він дійшов висновку, що якщо хочеш зро-
бити вигадану мову більш-менш складною і «справж-
ньою», потрібно придумати для неї історію, в якій вона 
могла б розвиватися, в якій були б герої, що говорять 
цією мовою. 

Як професійний філолог, Дж. Р. Р. Толкієн скон-
струював для свого Середзем᾽я кілька мов зі своїми 
алфавітами, словниками, правилами граматики і навіть 
історією та діалектологією. У їх числі: дві мови ельфів 
– квенья і Сіндарін, мова гномів (Кхуздул), «темна го-
вірка» орків, мова ентів – це мова дерев.

Звучання кожної із цих мов характеризує народ: 
плавна, багата голосними і сонорними звуками мова 
ельфів пестить слух; грубо, жорстко звучить «чорна 
мова» орків. Таємну мову гномів представлено неба-
гатьма назвами, незграбними і енергійними, як і самі 
гноми. Для характеристики жителів Рохана Толкієн ви-
користовує справжню староанглійску мову, вживаючи 
імена і назви зі староанглійским корінням. 

Назви та імена в книзі подаються на різних мовах 
паралельно; це дозволяє судити і про найменування, і 
про народи, що дали йому ім᾽я. Гном Гімлі говорить 
про гори, що встали на шляху: «... Трохи далі височіє 
пік Баразінбар – по-ельфійськи Карадрас, Багряний Ріг; 
а за ним, правіше, ще два піки – Срібний Пік і Хмарна 
Глава, Келебділ Білий і Фануідол Сірий, які ми звемо 
Зіракзігіль і Бунбушатур» [10, с. 260]. Елементи стилю, 
що випливають з лінгвістичних інтересів і естетичних 
уявлень письменника, входять в концепцію зображеної 
дійсності. 

У результаті, коли «Володар перснів» вже був ство-
рений, він став своєрідним альманахом лінгвістичних 
пристрастей Толкієна: Вестрон, загальна мова Серед-
зем’я, виявилася рідною мовою письменника, тобто 
англійською; на різних діалектах Вестрона говорять 
люди і хоббіти (мова рохіррімів подібна зі староанглій-
ською, північні хоббітські говірки містять трансформо-
вані англосаксонські слова і деякі кельтські елементи); 
в іменах людей і хоббітів присутні франкські і готські 
форми, в іменах гномів – давньоісландські; ельфійські 
мови в основі своїй мають риси фінського (Стародав-
ній прислівник квенья – мертва мова, «ельфійська ла-
тинь») [3, с. 180].

У «Володарі перснів» персонажі говорять на різних 
вигаданих мовах, до яких можна знайти достатньо про-
думані і докладні пояснення в численних додатках до 
трилогії. Якщо вважати лінгвістику найточнішою з гу-

манітарних наук, то «Володар перснів» відноситься до 
жанру фентезі, його можна розглядати як специфічний 
випадок майже наукової фантастики, в якому автор тво-
ру обійшовся без її традиційних атрибутів [5, с. 213]. 

У листуванні з Робертом Мюррею Толкієн пише:  
«... я думаю, що основним «фактом» всієї моєї роботи 
є те, що вона є цілісною і фундаментально лінгвістич-
ною за своїм задумом [11, лист 142]. Це не «хобі» в сен-
сі чогось абсолютно відмінного від основного заняття 
людини, того, чим людина займається для відволікання 
і відпочинку. Винахід мов є основою моїх праць. «Істо-
рії» були написані більше для того, щоб створити світ 
для цих мов, а не навпаки. Для мене спочатку виникає 
слово, а потім – історія, пов’язана з ним. Я б вважав за 
краще писати «про-ельфів». Але, безумовно, така кни-
га, як «Володар перснів», піддалася серйозній критиці, 
і я залишив там рівно стільки «мов», скільки міг зро-
зуміти читач (хоч зараз я розумію, що багато хто хотів 
би більшого) [11, лист 142]. Але для мене це багато в 
чому есе з «лінгвістичної естетики», як я іноді відпові-
даю людям, які запитують мене, про що я написав свою 
книгу» [11, лист 156]. 

У багатьох літературних джерелах ми можемо зу-
стрітися з афоризмами, які взяті з цієї трилогії. Деякі з 
них розхитують не лише розум, а й душу. Вони підні-
мають з глибини розуму бажання зрозуміти, бажання 
доторкнутися до цього, пізнати чи зрозуміти, відчути. 
Іноді неможливо передати словами той коктель емоцій, 
який викликає декілька рядків взятих з його книг. Не 
кожен автор може підірвати спокійне і розмірене ба-
чення звичайнісінької людини. Змусити її задуматися 
над тим, для чого вона живе, як вона живе, ким вона 
хоче стати.

Працювати над мовою квенья Толкієн почав  
в 1915 році. Квенья (Високий Ельфійський; Ельфійська 
Латинь) – найзнаменитіша мова ельфійської мовної 
сім᾽ї. Прикметник квенья (Quenya) утворено від Quendi 
– ельфи. Ельфійські мудреці вважали, що Quendi озна-
чає «ті, хто говорить вголос». Для її основи послужила 
фінська мова; крім того, Толкієн запозичив фонетику 
і орфографію з латини і грецької мови. Назва мови, 
можливо, навіяна назвою близького до фінської мови 
Квенья, поширеного в історичній області Квенландії в 
північній Скандинавії. 

Паралельно з розробкою мови квенья Толкієн опи-
сував народ, що говорив на цій мові – Ельдар, або ель-
фів, а також історію, землю і світ, в якому вони могли 
б на ній розмовляти (Середзем᾽я). Винахід мови впли-
нув на створення трилогії «Володар перснів», яка стала 
класикою жанру фентезі. 

Включені до трилогії текстові фрагменти на мові 
квенья показують, що характерною рисою квенійской 
граматики є використання відмінкових закінчень за-
мість прийменників. Наслідком розгорнутої відмінко-
вої системи в квенья стає вільний порядок слів. Толкі-
єн підкреслював особливу важливість цього факту для 
віршування: агглютинативна система дає можливість 
для більш детального і тонкого позначення відносин у 
відображуваному світі. Можливо, що Толкієн, як і зго-
дом У. Еко, підтримував міф про перевагу синтетичних 
мов (з розгалуженою системою флексій і численними 
граматичними категоріями) над аналітичними мовами 
[3, с. 139]. 

У мові квенья налічується близько 12000 слів. Ель-
фи «були мінливі в мові через велику любов до слів і 
намагалися знайти найбільш підходящі назви для всіх 
речей, які вони знали або представляли». 



179Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

Квенья для Толкієна була живою функціонуючою 
мовою, він описував історичні зміни, які відбувалися 
на всіх його рівнях, його стилістику, діалектологію, 
створюючи багатовимірність цього організму. Толкієн 
вважав, що квенья, створена для «Володаря перснів», 
володіє власною позатекстовою реальністю 

Названий мовою «сірих ельфів», Сіндарін був ос-
новною говіркою сіндар. Сіндарін (кв. Sindarin) – одна 
з вигаданих мов, розроблених Дж. Р. Р. Толкієном. Сло-
во Сіндарін перекладається з квенья як «сіра говірка». 
Вони були ельфами з племені телері, що залишилися в 
Белеріанде під час Великого походу. Їх мова стала від-
різнятися від мови ельфів інших племен, які попливли 
за море. Сіндарін бере своє походження з більш ран-
ньої форми мови, так званий загальний телерін, який 
утворився з загальноельфійскої мови Ельдар. 

Толкієн у створенні Сіндарін спирався на валійську 
мову [7, 229], і вона має одну цікаву особливість – му-
тація приголосних, подібно до кельтських мов. Також 
Сіндарін зазнав впливу староанглійської та давньо-
скандінавскої мов [7, с. 231]. 

Сіндарін містить шість голосних a, e, i, o, u, y, ос-
тання вимовляється як німецьке. (З округленням губ, 
щось середнє між «у» і «ю»). Дифтонги: ai, ei, ui, au, ae, 
oe вимовляються як один склад (ай, гей, уй, аналогічно 
в інших наголос падає на перший голосний, а другий є 
ніби призвуком). 

Наголос у двоскладових словах ставиться завж-
ди на перший склад. У трьох- і більше складних сло-
вах діє наступне правило (це стосується також імен і 
назв): наголос падає на другий склад від кінця, якщо 
він містить дифтонг, довгу голосну чи після голосної 
має більше однієї приголосної, інакше наголос падає 
на третій склад від кінця [9, с. 80]. 

Кхуздул був секретом, який гноми не відкривали 
добровільно навіть своїм друзям. Гноми дбайливо обе-
рігали його як спадщину минулого, і з часом Кхуздул 
став швидше мовою знань, ніж мовою щоденного спіл-
кування. Гноми вважали Кхуздул приналежним ви-
ключно їх народові: ніхто чужий не мав права розуміти 
його. Коли вони хотіли спілкуватися з представниками 
інших народів Середзем’я (зазвичай з метою торгівлі), 
вони говорили мовою жестів або вчили чужу мову, не 
дозволяючи при цьому вивчати свою. Гноми брали собі 
людські імена, під якими їх могли знати «чужі». У До-
датку F до «Володаря перснів» сказано, що навіть на 
своїх могилах гноми ніколи не писали справжні імена. 
Балин і Фундін, відомі з кхуздульскої написи на могилі 
Баліна («Балин, син Фундіна, володар Морії»), не є кху-
здульскими іменами. Це людські імена, які замінюють 
істинні і використовуються у присутності гномів. 

У Кхуздулі використовуються деякі приголосні зву-
ки (наприклад, вибухові аспірату – [kh], [th], тобто [к] 
і [т] з придихом), через які ця мова здається людям і 
ельфам дивною і неприємною.

Мова ентів – найбільш своєрідна з усіх мов Серед-
зем’я. У Додатку F Толкієн описує її як «повільну, звуч-
ну, злиту, повторювану, невинну, сформовану безліччю 
відтінків голосних, кількісних відмінностей», які ніхто 
навіть не намагався відтворити на папері». 

Створюючи ентійску мову («мова ходячих дерев 
та вітрів»), Толкієн передбачив можливість розріз-
няти найдрібніші відхилення в тоні і довготі звучан-
ня і використовувати фонематичні відмінності. Багато 
розрізнені ентамами звуки (висхідні до різних фонем) 
звучали як один звук для вух людини та ельфів. У мові 
ентів також використовувалися різні тони. Подібне 

явище виявляється, наприклад, в китайській мові, де 
«одне і те ж» слово може мати до чотирьох значень, 
оскільки голосний звук в кожному випадку володіє 
власним тоном, а відповідно, і звучить для китайського 
вуха по-різному. 

Авторські новоутворення Толкієна характеризують-
ся рядом специфічних рис, що впливають на функціо-
нування таких слів в контексті: обов’язкова наявність 
лінгвокультурного компонента в семантиці, прихована 
експресивність, особливе співвідношення мовного зна-
ка позначається «віртуальним» денотатом, об’єднання 
властивостей окказіоналізмів (нових одиниць мовлен-
ня) і неологізмів (нових одиниць мови). 

Яскравою особливістю новоутворень є їх свідоме 
значення з одночасним поданням їх з реально існую-
чими словами, функціонуючими у віртуальних мовах, 
створених Толкієном. Стрімкий розвиток неології як 
науки в другій половині ХХ століття сприяв виник-
ненню різних підходів до вирішення питань про те, які 
одиниці і за якими ознаками слід вважати новими. 

Новоутворення Толкієна мають ряд специфічних 
рис: яскравий лінгвокультурологічний компонент, 
прихована експресивність, особливе співвідношення 
мовного знака з позначенним денотатом, відсутнім в 
реальному світі, суміщення характеристик окказіо-
нальних слів і неологізмів. 

Згідно з їх походженням можна виділити наступ-
ні новоутворення: 1) споконвічно англійські (Will, 
Goldilocks); 2) новоутворення, які містять елементи 
давніх мов (Archet, simbelmyn); 3) номени, які представ-
ляють собою комбінацію сучасних і древнїх афіксів, 
часто зі зміненим початковим значенням (Ringwraith, 
Westernesse); 4) міфологічні алюзії (Mirkwood, Moria). 

Отже, окказіоналізми Толкієна специфічні, вони 
не мають аналога в літературі наукової фантастики та 
фентезі. Номінуючи реалії та явища віртуального сві-
ту, створеного Толкієном, вони одночасно виконують 
номінативну і креативну функції: представляють фраг-
менти віртуальної мовної картини світу, в якій імовірно 
зафіксована специфічна для даного мовного колективу 
схема сприйняття дійсності. 

Аналіз семантики авторських новотворів дає мож-
ливість об’єднати їх в лексико-тематичні групи за оз-
накою одухотвореності/бездушності. Так, до іменника, 
що позначає живі істоти, можна віднести 2 підгрупи: 
назви осіб і тварин. У складі назв осіб, можна переду-
сім виділити: 

1) назви племен і народів: Варги; Орки і т.д .; 
2) назви титулу або посади: Хоббітан; Ерніл;  

Шірріф; 
3) назви осіб, що характеризують їх взаєминами: 

Меллон; Снага; 
До тварин можна віднести наступні авторські ново-

утворення: Кровопросец; Бемари; Оліфант.
Серед неживих іменників можна виділити лекси-

ко-тематичні підгрупи, значення більшості яких вияв-
ляється тільки за допомогою контексту: 

1) назви рослин: elanor – Еланор, mallorn – меллорн, 
та інші; 

2) назви конкретних об’єктів, що мають додаткові 
семи: «будинок, побут» - talan – делонь, smial – сміал, 
і «магія» - palant; 

3) назви речовин з додатковими семами: «матері-
ал» - mithril - Міфріл, lebethron – лебетрон, і «їжа» л –  
lembas – путліба, waybread – дорожній хліб і т.д. 

Можливий світ визначається нами як текстова аль-
тернатива, або вiдтворення реального світу. Мова є 
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єдиним інструментом для створення нового світу. Ав-
торські штучні мови створювалися як самостійні. Ба-
зою їх виступала структура природної мови як такої, а 
не конкретної природної мови. 

Мови Дж. Р. Р. Толкієна володіють абсолютною 
більшістю властивостей, притаманних природним мо-
вам: інформативністю, фонетичної, лексичної і грама-
тичної структурами, алфавітом і метамовою для вира-
ження родових і видових понять, що інтерпретуються 
своїми символами. Толкієн досягає такого високого 
рівня імітації природної мови, що створює і систему 
«протиріч», або винятків мовній структурі. 

Мови Дж. Р. Р. Толкієна виявилися здатними подо-
лати межі художнього світу і знайти певний простір у 
сучасному. Вони стали причиною виникнення такого 

феномена інтерлінгвістики, як створення автентичної 
літератури штучною мовою. У кількох школах Бірмін-
гема і Лондона розпочато викладання ельфійської мови 
(його розмовного варіанту – Сіндарін). Для пошанову-
вачів Толкієна його мови стали інструментом комуні-
кації і в нашому світі, так звані природні мови. Якщо 
ми приймаємо положення про те, що умовою існування 
можливих світів є мовна форма їх актуалізації, то тоді 
і мовам, придуманим Толкієном, також важко відмови-
ти у праві бути «природними». Вони є живими, нехай 
і для обмеженого числа «толкієністів», на цих мовах 
створюються тексти, виходять дослідження з питань їх 
граматики, видаються словники цих мов, про ці мови 
не можна говорити як про «мертві», оскільки вони не 
існували до текстів Толкієна.
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СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТЕКСТІВ

Статтю присвячено аналізу специфіки функціонування мовних одиниць у текстах українських законодавчих актів. Ви-
світлено проблеми синтаксичної організації законодавчих актів в межах юридичного дискурсу. Розглянуто основні типи 
предикативних синтаксичних конструкцій у законодавчих актах, визначено особливості синтаксичної організації юри-
дичного дискурсу в законодавчій репрезентативній формі. Простежено основні тенденції текстоутворення в україн-
ських законодавчих текстах.
Ключові слова: юридичний дискурс, законодавчий текст, синтаксис, речення, предикативність, сурядні ряди.

Просяная А. В. Синтаксические особенности украинских законодательных текстов. – Статья.
Статья посвящена анализу специфики функционирования языковых единиц в текстах украинских законодательных ак-
тов. Освещены проблемы синтаксической организации законодательных актов в рамках юридического дискурса. Рас-
смотрены основные типы предикативных синтаксических конструкций в законодательных актах, и определены особен-
ности синтаксической организации юридического дискурса в законодательной репрезентативной форме. Прослежены 
основные тенденции текстообразования в украинских законодательных актах.
Ключевые слова: юридический дискурс, законодательный текст, синтаксис, предложение, предикативность, сочини-
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Prosyana A. V. Syntactic peculiarities of Ukrainian legislative texts. – Article.
The article analyzes the specifics of language units in the texts of Ukrainian laws. The problems of syntactical structure of the 
legislative texts within the legal discourse are described. The main types of predicate syntax constructions in the legislative texts 
are named and peculiarities of syntactical structure of the legal discourse in legislative representative form are defined. The main 
trends of text creation in the Ukrainian legislative texts are given.
Key words: legal discourse, legislative text, syntax, sentence, predication, subordinate cases.

Дослідження проблем юридичної лінгвістики набу-
вають особливої актуальності в контексті розширення 
комунікативно-дискурсивного підходу до аналізу мов-
них явищ. Мовознавчі розвідки зі стилістики тексту, 
зокрема з вивчення специфіки функціонування мовних 
одиниць у різних функціонально-стилістичних типах 
мовлення, здебільшого поступаються вивченню типів 
дискурсу. Проте аспекти традиційної лінгвістики не 
залишаються поза увагою вчених, а поєднання тексто-
центричного з комунікативно орієнтованим підходом 
дає змогу здійснити комплексне дослідження репре-
зентативних форм мовленнєвої діяльності людини. 
Однією з таких форм є законодавча діяльність, наслід-
ком якою стають тексти законодавчих документів, що 
функціонують у межах юридичного дискурсу. Ми зо-
середили увагу на аналізі синтаксичних особливостей 
текстів законодавчих актів, що дозволить простежити 
специфіку текстотворення юридичного дискурсу в 
його письмовому вияві законодавчої репрезентативної 
форми – текстів законів.

Проблематика мови юриспруденції розглядається 
в межах прикладної лінгвістики та юридичної лінгві-
стики як її галузі, що віддзеркалено в наукових розвід-
ках М. Голєва, О. Діомідової, С. Дорди, О. Доценко,  
С. Зархіної, М. Костромічової, С. Кравченко, В. Ра-
децької, Ю. Прадіда, Н. Хабібулліної та ін. Питання 
дослідження юридичного дискурсу порушено в працях 
українських і зарубіжних лінгвістів (див. праці Н. Ко-
валь [3], Є. Кожемякіна [4], Н. Кравченко [5] та ін.). 
Проте вивчення мови права (Н. Артикуца [1], С. Дорда 
[2], С. Кравченко [6], Ю. Прадід [7], Г. Проценко [8], 
Л. Чулінда [9] та ін.), зокрема специфіки законодавчих 
документів переважно здійснювалося в межах лінгво-
стилістики та аналізу офіційно-ділового стилю мови, а 
не лінгвістики тексту і дискурсології. Проте комплек-
сний аналіз можливий лише в умовах вивчення зако-
нодавчих текстів як цілісного утворення, що має певні 
особливості на структурному та текстовому рівнях, що 
реалізовані через актуалізацію синтаксичного рівня 
тексту.

Мета статті – виявити специфіку функціонування 
синтаксичних одиниць в українських законодавчих 
текстах. Мета зумовила розв’язання таких завдань: 
схарактеризувати поняття законодавчого тексту, про-
аналізувати синтаксичні мовні засоби в законодавчих 
текстах та представити особливості їх вияву в тестах 
українських законів.

Матеріалом для аналізу слугували тексти україн-
ських законодавчих актів, у яких висвітлено проблеми 
освітньої діяльності (Закон України про освіту, Закон 
України про позашкільну освіту, Закон України про 
загальну середню освіту, Закон України про професій-
но-технічну освіту, Закон України про дошкільну осві-
ту, Закон України про вищу освіту).

Синтаксис законодавчих актів підпорядкований ви-
могам до текстової організації офіційно-ділових тек-
стів, проте має специфіку, зумовлену особливостями 
юридичного дискурсу.

Монопредикативні синтаксичні конструкції пред-
ставлені насамперед двоскладними елементарними 
реченнями, що виражають значення розповідної мо-
дальності та є стверджувальними повідомленнями 
констатувальної семантики, напр.: За своїм статусом 
практичні психологи належать до педагогічних пра-
цівників (Закон про освіту); Керівництво позашкіль-
ним навчальним закладом здійснює його директор 
(Закон про позашкільну освіту); Кожен має право на 
вищу освіту (Закон України про вищу освіту). Такі 
конструкції становлять ядерну частину законодавчих 
актів, оскільки визначають основні норми законів про 
освіту. Вони є обов’язковими для виконання і не перед-
бачають варіантів тлумачення, тому що сприймаються 
однозначно. Елементарні двоскладні речення є найпо-
ширенішими в проаналізованому матеріалі, натомість 
ми не зафіксували односкладних речень.

Двоскладні елементарні речення передусім пред-
ставлені розповідними конструкціями із семантикою 
констатації факту або повідомлення про чинну зако-
нодавчу норму, зважаючи на це переважають ствер-
джувальні речення констатувального змісту, напр.: 
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Основними структурними підрозділами вищого на-
вчального закладу є факультети, кафедри, бібліотека 
(Закон про вищу освіту); Атестація здійснюється від-
крито і гласно (Закон про вищу освіту). Формулюван-
ня мають чіткий, однозначний характер, відповідають 
логічним простим категоричним судженням стверджу-
вального типу. За компонентним складом фіксуємо по-
ширені реченні, великі за обсягом, що реалізовано за 
рахунок поширювачів різної семантики, які конкрети-
зують зміст основних семантичних компонентів, напр.: 
Голова та заступники голови Національного агент-
ства із забезпечення якості вищої освіти признача-
ються на посади і звільняються з посад Кабінетом Мі-
ністрів України за поданням Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти та працюють на 
постійній основі (Закон про вищу освіту). Великий об-
сяг та насичення термінологією заважають непідготов-
леному реципієнту сприймати такі тексти.

Для законодавчих освітніх текстів характерно ви-
користання модальних синтаксичних конструкцій, що 
мають семантику не констатації, а рекомендації, напр.: 
Для задоволення освітніх соціальних потреб громадян 
можуть створювати дошкільні навчальні заклади з 
сезонним перебуванням дітей (Закон про дошкільну 
освіту); Незалежні установи оцінювання та забезпе-
чення якості вищої освіти можуть видавати вищим 
навчальним закладам власні сертифікати про оцінку 
освітньої програми та/або систем забезпечення яко-
сті вищої освіти (Закон про вищу освіту). Модальний 
характер таких законодавчих положень вказує на те, 
що вони є не обов’язковими до виконання, але реалі-
зуються за певних умов. У таких конструкціях фіксує-
мо наявність модального дієслова могти, що виступає 
зв’язкою в складеному дієслівному присудку. 

Наведені приклади переважно не містять синтак-
сичних ускладнень, проте законодавчі освітні тексти 
здебільшого ускладнені сурядними рядами, серед яких 
розрізняємо двокомпонентні ряди, напр.: Школи кож-
ного з трьох ступенів можуть функціонувати разом 
або самостійно (Про загальну середню освіту); Гро-
мадяни України мають рівні права на здобуття про-
фесійно-технічної освіти відповідно до своїх здібнос-
тей і нахилів (Закон про Професійно-технічну освіту); 
полікомпонентні ряди: Навчально-виховний процес у 
навчальних закладах є вільним від втручання політич-
них партій, громадянських, релігійних організацій 
(Закон про освіту); Україна визначає освіту пріори-
тетною сферою соціально-економічного, духовного і 
культурного розвитку суспільства (Закон України про 
освіту); Держава гарантує молоді право на отриман-
ня повної загальної освіти і оплачує її здобуття (За-
кон про освіту). На нашу думку, домінування сурядних 
рядів (здебільшого єднальної або розділової семанти-
ки) зумовлено потребою переліку всіх передбачених 
законодавством ситуацій реалізації юридичних норм. 
Зважаючи на це, в сурядних рядах зафіксовано низку 
однорідних членів, що охоплюють усі можливі варіан-
ти застосування норм законів.

Одним із характерних випадків використання 
сурядних рядів є переліки норм, термінів, посад, по-
садових обов’язків тощо, напр.: До професійно-тех-
нічних закладів належать: професійно-технічне учи-
лище відповідного профілю, професійне училище 
соціальної реабілітації, вище професійне училище, 
професійний ліцей, професійний ліцей відповідного 
профілю, професійно-художнє училище, училище-за-
вод, центр професійної освіти, навчально-виробничий 

центр (Закон про професійно-технічну освіту). Потре-
ба в наведенні вичерпних переліків зумовлює подання 
розширених сурядних рядів відповідних реченнєвих 
поширювачів.

 Визначальною рисою синтаксичної стилістики мо-
нопредикативних конструкцій у законодавчих актах 
вважаємо наявність багатокомпонентних сурядних ря-
дів, поєднаних різними групами, що утворює в межах 
одного речення групи однорідних членів різної семан-
тики, напр.: Позашкільний навчальний заклад встанов-
лює різні види морального стимулювання та мате-
ріального заохочення для вихованців, учнів і слухачів 
відповідно до свого статусу (Закон про позашкільну 
освіту); Професійно-технічна освіта забезпечує здо-
буття громадянами професії відповідно до їх покли-
кань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну 
підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфіка-
цій (Про професійно-технічну освіту); До комплексних 
позашкільних навчальних закладів належать палаци, 
будинки дітей, центри дитячої, юнацької творчос-
ті (Закон про позашкільну освіту). Фіксуємо мінімум 
дві групи однорідних членів, хоч таких переліків може 
траплятися і більше, що ускладнює процес сприйняття 
текстів законів, які повинні бути зрозумілими та ясни-
ми. Вважаємо, що ця риси сформувалася під впливом 
загальної тенденції до синтаксичного ускладнення тек-
сту сурядними рядами, представленої насамперед у ху-
дожньому та публіцистичному текстах.

У вигляді сурядних рядів подаються й переліки чин-
них посадових обов’язків, вимог, рекомендацій тощо, 
напр.: Директор державного професійно-технічного 
навчального закладу: організовує навчально-виробни-
чий, навчально-виховний процес, забезпечує створення 
необхідних умов для підготовки перепідготовки, підви-
щення кваліфікації робітників; діє від імені навчаль-
ного закладу, приймає на посади та звільняє з посад 
працівників закладу; формує педагогічний колектив; 
створює необхідні умови для творчості педагогіч-
них працівників, учнів і слухачів; видає у межах своєї 
компетенції накази і розпорядження, заохочує праців-
ників, учнів, слухачів (Закон про професійно-технічну 
освіту). У наведеному прикладі представлено вісім 
однорідних дієслівних присудків, кожний з яких має 
розгалужену систему підпорядкованих поширювачів 
об’єктної та обставинної семантики. Наявність двокра-
пки не відповідає вимогам, проте виконує функціє ак-
туалізатора: групи кожного з однорідних членів подані 
як окремі семантичні блоки переліку.

Також ускладненими конструкціями в структурі 
простих монопредикативних синтаксичних утворень 
є відокремлені означення, виражені дієприкметни-
ковими зворотами, напр.: Статус державного має 
позашкільний навчальний заклад, заснований на дер-
жавній формі власності (Закон про позашкільну осві-
ту); Скасування рішення спеціалізованої вченої ради 
про присудження наукового ступеня у разі виявлення 
академічного плагіату здійснюється Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти за 
поданням Комітету з питань етики у порядку, ви-
значеному Кабінетом Міністрів України, та може 
бути оскаржене відповідно до законодавства (Закон 
про вищу освіту). Відокремлюються в законодавчих 
текстах насамперед поширені узгоджені означення та 
– іноді – поширені додатки зі значення винятковості.

Якщо попередні випадки відокремлення здійсне-
но з використанням таких розділових знаків, як кома і 
двокрапки, то за допомогою дужок у законодавчих ак-
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тів відокремлюються вставлені синтаксичні конструк-
ції, що мають характер додаткових повідомлень, напр.: 
Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора 
філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі 
захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді 
монографії або сукупності статей, опублікованих у 
вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фа-
хових виданнях) осіб, які здобувають ступінь докто-
ра наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються 
на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних 
закладів (наукових установ) відповідно до законодав-
ства (Закон про вищу освіту); Декан (начальник) фа-
культету, директор (начальник) навчально-наукового 
інституту можуть делегувати частину своїх повно-
важень своїм заступникам. Повноваження керівника 
факультету (навчально-наукового інституту) визна-
чаються положенням про факультет (навчально-нау-
ковий інститут), яке затверджується вченою радою 
вищого навчального закладу (Закон про вищу освіту). 
Вставлені конструкції в законодавчих текстах викону-
ють функцію пояснення, уточнення і коментаря, що 
дозволяє уникнути неохопленості денотатів та перед-
бачити всі можливі варіанти на рівні законодавства.

Випадки різнотипних ускладнень трапляються в за-
конодавчих текстах зрідка, тому що такі конструкцій 
є складними для сприйняття та можуть бути потрак-
товані двозначно через нагромадження різних семан-
тичних компонентів, напр.: Відволікання вихованців, 
учнів і слухачів позашкільного навчального закладу за 
рахунок навчального часу до робіт і здійснених заходів, 
не пов`язаних з навчальним процесом, забороняєть-
ся, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету 
Міністрів України (Закон про позашкільну освіту). У 
наведеному прикладі представлено групу однорідних 
членів (полікомпонентних об’єктних поширювачів), 
відокремлене означення (виражене дієприкметнико-
вим зворотом), відокремлений додаток та ще одне ві-
докремлене означення (знову дієприкметниковий зво-
рот). За рахунок цього просте речення перетворюється 
на громіздку синтаксичну конструкцію, що має непро-
зорий зміст, а це є небажаним для законодавчих тестів.

Поліпредикативні синтаксичні конструкції пред-
ставлені в освітніх законодавчих актах різними ре-
презентативними виявами. Складносурядні речення в 
проаналізованому матеріалі ми не зафіксували, однак 
масштабно представлені складнопідрядні речення. 
Вони охоплюють передусім речення нерозчленованого 
типу переважно з підрядними атрибутивної семантики 
(становлять 73% усіх складнопідрядних речень), напр.: 
Загальноосвітній навчальний заклад, що здійснює ін-
новаційну діяльність, може мати статус експери-
ментального (Закон про загальну середню освіту); Ви-
пускник професійно-технічного навчального закладу, 
який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, 
присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень – ква-
ліфікований робітник (Закон про професійно-технічну 
освіту); Ліцензія видається у порядку, що встановлю-
ється Кабінетом міністрів України (Закон про осві-
ту). Атрибутивні підрядні предикативні частини приєд-
нується до головних частин за допомогою сполучників 
і сполучних слів який, що, коли, репертуар сполучник 
засобів, як і тип структури речень чітко обмежено. Ін-
ших конструкцій та сполучників ми не зафіксували. На 
нашу думку, складнопідрядні речення нерозчленованої 
структури з підрядними означальними (широкої атри-
бутивної семантики) становлять основу синтаксичних 
конструкцій поліпредикативного типу. 

Розчленовані конструкції представлені здебільшого 
реченнями з підрядними причини та умови (станов-
лять 12% від складнопідрядних речень), що є цілком 
виправданим, оскільки вони містять обґрунтуван-
ня законодавчих підставі для здійснення певних дій, 
напр.: Іноземці оплачують своє навчання, якщо інше 
не передбачене законодавством або міжнародними 
договорами України (Закон про професійно-технічну 
освіту); Громадяни України мають право безоплатно 
здобувати вищу освіту в державних і комунальних ви-
щих навчальних закладах на конкурсній основі відповід-
но до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь 
вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти 
державного або місцевого бюджету (Закон про вищу 
освіту). Підрядна частина в такому разі містить харак-
теристику умови або причини та спирається на законо-
давчі норми. Здебільшого це вказівка на умови та певні 
обмеження дії положень законодавства.

Складні багатокомпонентні конструкції (станов-
лять 23% від складних речень) представлено виключ-
но складнопідрядними двокомпонентними моделями 
з послідовною підрядністю і домінантною атрибу-
тивною семантикою, напр.: До вищих навчальних за-
кладів, що здійснюють підготовку молодших спеціа-
лістів, можуть прийматися особи, які мають базову 
загальну середню освіту (Закон про освіту); Загальна 
середня освіта – цілеспрямований процес оволодін-
ня систематизованими знаннями про природу, люди-
ну, суспільство, культуру та виробництво, засобами 
пізнавальної і практичної діяльності, результатом 
якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розви-
ток особистості, що є основою для подальшої осві-
ти і трудової діяльності (Закон про загальну середню 
освіту). Ланцюговий зв’язок визначає і тип семантич-
них залежностей у таких конструкціях. Відповідно 
до двокомпонентних складнопідрядних речень у цих 
конструкціях підрядні частини приєднано за принци-
пом нерозчленованості, а вони мають семантику озна-
чальності. Проте ми зафіксували виключно послідовну 
підрядність: кожна наступна частина характеризує за 
атрибутивним значенням попередню, що здійснюєть-
ся із вживанням сполучних засобів, як і у випадку з 
двокомпонентними складними реченнями (що, який, 
коли), напр.: Центральний орган виконавчої влади у 
сфері освіти і науки утворює Науково-методичну 
раду, яка за участю Національного агентства із забез-
печення якості вищої освіти розробляє методологію, 
методичні рекомендації щодо розроблення стандартів 
освітньої діяльності та стандартів вищої освіти, а 
також науково-методичні комісії, що розробляють 
стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої 
освіти (Закон про вищу освіту). 

Підрядні розчленованого типу із значенням умо-
ви та сполучником якщо також трапляються в бага-
токомпонентних конструкціях (4%) у поєднанні з оз-
начальними підрядними також у межах послідовної 
підрядності, напр.: Громадяни України мають право 
безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеці-
альністю у державних та комунальних вищих навчаль-
них закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили 
можливість виконувати службові чи посадові обов’яз-
ки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтвер-
джується висновками медико-соціальної експертної 
комісії, та в інших випадках, передбачених законом 
(Закон про вищу освіту). Тип синтаксичного зв’язку 
в усіх без винятку багатокомпонентних складних ре-
ченнях є ланцюговим, що вказує на лінійний виклад 
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інформації та послідовне подання законодавчих норм. 
Це характерно для текстів законодавчих актів, які роз-
раховані на планомірне, послідовне сприйняття та чіт-
кий логічний зв’язок між компонентами. 

Інших типів синтаксичних конструкцій в законо-
давчих текстах законів України про освіту ми не зафік-
сували, їх перелік є обмеженим і стали, що зумовлено 
загальними вимогами до юридичного дискурсу та офі-
ційно-ділового стилю.

Синтаксис законодавчих текстів характеризується 
логічністю, чіткістю, послідовністю та одноманітні-
стю. Переважають прості двокомпонентні елементарні 

речення та складнопідрядні і багатокомпонентні з кіль-
кома підрядними, що мають атрибутивну семантику. 
У простих реченнях представлено ускладнення суряд-
ними рядами, відокремленими узгодженнями означен-
нями та вставленими синтаксичними конструкціями. 
Серед складних представлено лише складнопідрядні із 
залежними частинами означального та умовно-причин-
ного типів. У багатокомпонентних фіксуємо виключно 
послідовний зв’язок, де залежні частини також мають 
семантику означальності та умовності. Перспективи 
дослідження полягають у визначення категорій законо-
давчого тексту та засобів їх вираження.
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КОЛЬОРОНАЗВИ В НАРОДНІЙ МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Стаття присвячена дослідженню медичних термінів (народних медичних найменувань російської та української мов), 
структура яких містить колоративи. Визначено семантичні особливості зазначених термінологічних одиниць, їх зв’язок 
з іншими медичними назвами; визначено вплив світоглядного чинника на принцип номінації. 
Ключові слова: лексикологія, колоративи, медична термінологія, семантична структура, принципи номінації.

Риднева Л. Ю. Цветообозначения в народной медицинской терминологии русского и украинского языков. – Статья.
Статья посвящена исследованию медицинских терминов (народных медицинских наименований русского и украинского язы-
ков), структура которых содержит колоративы. Определены семантические особенности указанных терминологических еди-
ниц, их связь с другими медицинскими названиями; определено влияние мировоззренческого фактора на принцип номинации.
Ключевые слова: лексикология, колоратив, медицинская терминология, семантическая структура, принципы номинации.

Ridneva L. Y. Koloratuves in the national medical terminology Russian and Ukrainian languages. – Article.
The article is devoted to the medical terms (Russian and Ukrainian folk medical items), whose structure contains koloratyvs. 
Defined semantic features of the terminological units, their relation to other medical names, the influence of person’s outlook on 
principles of nomination.
Key words: lexicology, koloratyvs, medical terminology, semantic structure, principles of nomination.

Дослідження термінології займає значне місце се-
ред наукових лінгвістичних розвідок. Увага мовознав-
ців спрямована на термінологію найрізноманітніших 
галузей знань. Зокрема, зацікавленість вчених викликає 
термінологія медицини. Останнім часом велика увага 
приділяється вивченню саме цього мовного пласта. До-
сліджується специфіка термінології медицини: термі-
нотворення, структурні та функціональні особливості. 
Значна увага приділяється функціонуванню медичних 
термінів у художній літературі [7], звертається увага на 
семантичні зрушення в структурі медичного терміну [8]. 
Усе це засвідчує актуальність проблеми.

Разом із тим у полі зору сучасних мовознавців знахо-
диться проблема дослідження кольороназв, про що свід-
чить значна кількість наукових праць. У них аналізу-
ється семантична структура колоративів, їх стилістична 
функція [1; 6; 11; 15], дається опис складу кольороназв у 
психолінгвістичному аспекті [1]. Увага до позначень ко-
льору пояснюється тим, що сприйняття світу людиною 
відбувається з допомогою кольору і через колір. «Важко 
уявити сферу людської діяльності, в якій не був би при-
сутній фактор кольору. У культурі людства колір завжди 
мав важливе значення, оскільки тісно пов’язаний із фі-
лософським та естетичним осмисленням світу» [6, с. 1]. 
Особливе місце займають наукові праці, в яких актуалі-
зується дослідження кольороназв в світлі лінгвокульту-
рологічної парадигми. «Перспективність використання 
методу лінгвокультурологічної інтерпретації в лінгвіс-
тичних дослідженнях не викликав сумніву, за допомо-
гою цього методу можна досить об’єктивно відновити 
ті смислові трансформації, які відображали відповідну 
тій чи іншій епосі наївну картину світу, а також рекон-
струювати ментальні установки, світоглядну систему в 
цілому» [6, с. 3].

У нашому дослідженні здійснена спроба, поєднав-
ши дві означені проблеми, дослідити медичні терміни, 
структура яких містить кольороназви, встановити се-
мантичні особливості зазначених термінологічних оди-
ниць, їх зв’язок з іншими (синонімічними) медичними 
позначеннями, визначити вплив світоглядного чинника 
на принцип номінації, оскільки «виявлення лексико-се-
мантичних особливостей кольороназви і її символізму 
відіграє важливу роль у визначенні національно-куль-
турної специфіки мовних і мовленнєвих засобів» 
[13, с. 194]. Матеріалом дослідження обрано позначення 

хвороб та хворобливих станів у народній медицині ро-
сійської і української мов, а також окремі найменування 
з офіційної медицини.

Як відомо, процес номінації зумовлюється пев-
ною ознакою або комплексом ознак різного характеру 
(зовнішніх, внутрішніх, актуальних, диференціальних 
тощо), які презентують об’єкт номінації. Однією з най-
частотніших ознак, що характеризує об’єкт, є колір.

Презентуючи колір як визначальну ознаку в ме-
дичних найменуваннях, окреслимо деякі питання, що 
стосуються особливостей позначень кольору в мові. 
Загальновизнаними є сім основних спектральних кольо-
рів: червоний, жовтий, зелений, синій, фіолетовий, 
оранжевий, які належать до хроматичних. Кольори бі-
лий, сірий і чорний належать до ахроматичних. Однак 
лексем на позначення кольору значно більше, оскільки 
людське око розрізняє від 500 до 2,5 мільйонів відтін-
ків [9, с. 29]. У мові та мовленні функціонують найме-
нування змішаних кольорів, похідних від основних, які 
різняться відтінками: коричневий, малиновий, смараг-
довий тощо. За даними каталогу позначень кольору, в 
російській мові налічується біля 2000 найменувань ко-
льору, серед яких виділено100 найбільш вживаних [5].

З точки зору належності кольороназв до різних ча-
стин мови значну групу складають прикметники (си-
ній), іменники (зелень), дієслова (почервоніти), части-
ни мови , що означають відтінки з допомогою префіксів 
і префіксальних слів (чорний-пречорний), суфіксальні 
утворення (жовтуватий); сполучуваність двох або де-
кількох слів (колір морської хвилі), порівняльні звороти 
(пшеничний колір волосся, очі-волошки). 

Деякі достатньо часто вживані кольоропозначення 
мають неясне семантичне наповнення і виконують в ре-
ченні певну емоційно-експресивну роль: «сіро-буро-ма-
линовий» говорять, коли предмети не мають певної 
кольорової семантики, або у випадку, коли стараються 
не акцентувати символічну увагу на якомусь предметі  
[13, с. 193].

Серед народних медичних термінів зустрічаються 
одиниці, що містять як хроматичні, так і ахроматичні 
кольори. Наприклад, до позначень, в основі номінації 
яких є хроматичний колір, можна віднести рос. желта-
вица, желтуха та укр. жовтуха (у значеннях 1. «скро-
фульоз», 2. «гепатит»), укр. червінка (у значеннях 1. «ді-
арея», 2. «черевний тиф») [18, IV, 453], укр. синятина 
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(у значенні «крововилив», «синяк»,) [18, V, 121], рос. 
синя (у значенні «лихоманка»), рос. зелено (у значенні 
«недобре», «погано» – про стан людини) [23, с. 11, 248]. 
До назв з ахроматичним кольоропозначенням належать 
рос. черная немочь, укр. чорна неміч (у значенні, «епі-
лепсія»). Їх доповнюють найменування офіційної ме-
дицини, зокрема рос. красная волчанка, черная оспа, 
белая горячка та ін. 

Разом із тим у позначенні хвороб та хворобливих 
станів використовуються назви, які не прямо, а опосе-
редковано номінують колір. Так, на позначення лімфати-
ко-гіпопластичного ексудативно-катарального діатезу в 
народній медичній лексиці російської мови вживаються 
такі найменування: золотуха, золотушина, золотушица, а 
також желтавица. Домінантою зазначеного синонімічного 
ряду є лексема золотуха. Золотуха – (скрофульоз від ла-
тинського scrofulae, де скрофул – набухання лімфатичних 
вузлів шиї) – термін, який вийшов із вжитку в науковій 
медицині з тих пір, як право громадянства знову набуло 
поняття «діатези», а також після того, як було доведено, 
що більшість так званих золотушних проявів зумовлена 
туберкульозною інфекцією [16, 10, 963; 24, ІІІ, 683; 25, ІІІ, 
129]. Лексема золотуха утворена суфіксальним способом 
(суф. -ух-) від прикметника золотой в значенні «жовтий, 
золотистий». М.М. Шанський припускає, що аналізова-
на назва як власне російське слово була запозичена укра-
їнською та білоруською мовами (укр. золотуха, блр. зала-
туха» т.с.») [26, ІІ, 6, 106–107].

Лексема золотуха відома в літературі з 1657 р.: 
«Объявилась де у него на ногҌ золотуха, и тое де болҌз-
нью золотуху захватила студа, и нынҌ объявилась де въ 
правом паху да на лицҌ...» [22, с. 6, 60].

У писемних пам’ятках XVII – XVIII ст. ця назва 
функціонувала як полісемантичне слово. Поряд із за-
значеною хворобою вона номінувала захворювання гі-
некологічного характеру, про що свідчать «Материалы 
для истории медицины» (1658 р.), та лікарську рослину, 
на що вказує «Лечебник» (1672 р.) [22, 6, 60]. Зафіксо-
вано також її аналітичну форму: «У Якова Соморокова 
болҌзнь золотучная, около гортани и подъ горлом раны 
великия служить ему не мочно»[22, с. 6, 60].

Слід зазначити, що в російській фаховій літературі 
ХVІІІ ст. назва золотуха вживалась паралельно із сино-
німом летучий огонь. Так, в «Детском лечебнике» (1793 
р.) знаходимо: «... золотуха или летучий огонь различа-
ется отъ коросты темъ, что въ начинающейся коростҌ 
пупырья бывают менҌе, нежели въ золотухҌ». 

У російських говорах [23, с. 11, 335] зустрічаються 
словотвірні варіанти золотушина (Новг.), золотушица 
(Орл.), які відрізняються від загальномовної назви, від-
повідно, суфіксом одиничності -ин- та суфіксом -иц- .

В основі номінації усіх спільнокореневих одиниць – 
«колірний» симптом захворювання – шкірні виділення 
жовтого кольору, при цьому номінує ознаку слово – 
дериват від прикметника золотой: позначення кольору 
відбувається опосередковано, очевидно тому, що золо-
той містить сему жовтий, що актуалізується в дано-
му випадку. Це підтверджується тим, що ту саму номі-
нативну ознаку містять і омонімічні народні назви рос. 
желтавица «золотуха», укр. жовтяниця – «гепатит», 
представлені в російських та українських замовляннях: 
«Зоры зоряниці! возьміть раба Божого И жовтяниці...» 
[10, с. 50]; «Помоги мне, господи, из раба божия... золо-
туху выговорить... желтую желтавицу, красную краса-
вицу» [23, с. 9, 111].

Фольклорний матеріал свідчить про те, що народ ото-
тожнює золотуху з іншою хворобою – жовтухою (пор. 

схв. Златеница «жовтуха», слн. zlatenica «id». – [26, ІІ, 
6, 107]). Це викликано тим, що жовтуха (гепатит) теж 
характеризується симптоматикою, пов’язаною з жов-
тим кольором (такий колір шкіри пояснюється розлит-
тям жовчі). При лікуванні обох хвороб у замовляннях 
звертаються до Зорь, а також до річок з проханням зми-
ти недугу [10, с. 50].

Синонімом до слова золотуха є народне наймену-
вання железянка (без вказ. місця) [23, с. 9, 107]; з ним 
споріднене железница (Тул.) «золотушна пухлина за-
лоз» [23, с. 9, 105]. Вони мотивуються тим, що під час 
захворювання збільшуються (запалюються) лімфатичні 
вузли (железы); пор. лат. scrofulae, укр. залозниця (оче-
видно, змінене залозиця), жовниця [21, с. 51] від залоза, 
жовно. Назви утворено шляхом відіменної суфіксації 
за допомогою морфем –янк-, -иц-. Слід зазначити, що в 
українських народних медичних найменуваннях суфікс 
-иц-(я) має значення «хвороба осередніх орудів і тканин 
на ґрунті запалення» [21, с. 10]. У даному випадку ця 
семантична характеристика морфем поширюється і на 
російські назви, номінація в яких відбувається за озна-
кою хвороби, однак, на відміну від попередньої лексе-
ми, симптом тут не є «колірним», а «анатомічним». 

Такою ж назвою, де колір представлений опосеред-
ковано, є російська лексема вогник (вочник, огник) – ще 
один приклад багатозначності народної назви, яка вжи-
вається на позначення ряду шкірних хвороб. Подібні 
назви зустрічаються і в українській мові: огник (вогник, 
огнік, вогнік). В обох мовах ці слова номінують пухир-
цевий висип на обличчі, зокрема на губах і коло носа. 
Напр.: 1. «Огник обметал губы» [23, с. 22, 329]. 2. «На 
щоці [в Солохи] огник».

У фаховій термінології лексема вогник за одними 
джерелами має відповідник impetigo (від лат. impeto – 
нападати, вражати) [12, с. 171], за іншими – herpes (від 
гр. herpo – повзти) [21, с. 11], що зумовлено подібністю 
патогенезу двох захворювань. Крім того, під назвою 
огник (південноросійські говори) в народі розуміють: 
1) лихоманку (підвищення температури, що викликає 
жар – «вогонь»); 2) хворобу пітницю; мокрий лишай;  
3) «гнійний нарив, чиряк» [23; 22, с. 329–330]. У білорусь-
кій мові вогник означає «струп на обличчі» [20, І, 638].  
Разом із тим у російських діалектах (Ворон.) значення 
«струп», «кірочка» репрезентують слова огника та огни-
ца – деривати, утворені флексійним способом від огник 
[22, с. 330]. Сама назва огник є зменшувальною формою 
від огонь. Форма вочник (Тамб., Арх), очевидно, утвори-
лась від вогник у результаті субституції [г]/[ч]. Ці назви 
вмотивовані, по-перше, больовими відчуттями, які нага-
дують опік вогнем: «На всем теле прыщики, огник все 
тело жжет, чешется» [23; 22, с. 329]; по-друге, зовнішнім 
виглядом шкіри – почервонінням, тобто в основі кольо-
ропозначення. Використання лексеми вогонь (вогник) на 
позначення хвороби має і світоглядне підґрунтя. У назві 
відобразилось міфологічне мислення народу, для якого 
вогонь був могутньою священною стихією. Тому здавна 
до вогню ставились обережно, з повагою: хрестили ко-
жен раз, коли запалювали; забороняли кидати у вогонь 
брудне, плювати. Звідси і пояснення появи хвороби, а 
разом із тим і мотивація назви огник: 1. «На вогонь не 
можна плювати, бо поприщить губу, вогники будуть і 
буде довго гнити»; 2. «Не плюй в огонь, а то огники на 
губах будут» [22, с. 329].

Назва вогник (огник) широко представлена в схід-
ноcлов’янських замовляннях. Напр.: «Ішла баба чорною 
дорогою... Та не руба ні дуба, ні явора, ні берези, тільки 
руба огник». Причина хвороби та спосіб її передачі зафік-
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совані також у словосполученні летучий (летячий) огонь 
– багатозначній назві, що вживається в російській мові 
на позначення таких захворювань, як золотуха, гангре-
на, короста, лихоманка, віспа-вітрянка, а також impetigo 
[23; 17; 26; 27]. В останньому значенні («impetigo») із 
цим словосполученням співвідносяться однослівні 
назви летячка «висипка, прищі на губах» (Влад.) [23; 
17; 27]; летючка «віспа» (Забайкал.), «віспа-вітрян-
ка» (Іван.) Летуха – «назва будь-якої хвороби, що пе-
редається повітрям» [перелітає] (Волог.) [23; 17; 26].  
Можливо, однослівні назви є семантичним конденсатом 
словосполучної.

Той самий вогонь, що став причиною недуги, в на-
роді використовують як засіб боротьби з нею: лікують 
огник іскрами, що висікають з кресала, вуглиною, попе-
лом, супроводжуючи ці дії замовлянням, в якому звер-
таються до вогню: «Огонь, огонь, возьми свой огник»  
[17, ІІ, 645]. Лексема огник функціонує в українській 
мові і як народна ботанічна назва на позначення мелан-
дрію червоного (Melandrium rubrum). У ній реалізується 
схожість денотатів за зовнішньою ознакою (кольором): 
назва рослини зумовлена яскраво-червоним забарвлен-
ням квітки [19, І, 413].

Таким чином, семантична структура лексеми огник 
та її варіантів у всіх своїх значеннях містить сему «чер-
воний» або «пекучий». Тобто номінація відбувається за 
зовнішньою ознакою (кольором) або за суб’єктивним 
відчуттям, викликаним хворобою.

Яскравою ілюстрацією позначення хвороби з еле-
ментом ахроматичного кольору є народні найменування 
епілепсії. У народній медичній лексиці російської мови 
епілепсію репрезентують такі назви: черная немочь, си-
нонімами якої виступають божье, детинец, злая немочь, 
изниманье, кадук, кереметка, кереметница, кереметь, 
падучая, падная, падучка, падучая немочь (падучая не-
мощь), падущая болезнь (падуча яболезнь), переход, 
порча, Напр.: «Во всей гимназии разнесся слух, что на 
Аксакова находит черная немочь».

Як відзначають дослідники, в російських лікарських 
порадниках ХVІІ – ХVІІІ ст. домінували старослов’ян-
ські варіанти зазначених словосполучених назв – паду-
чая немощь та падущая болезнь (болесть). Вони вжива-
лись як синоніми до запозиченого терміна эпилепсия, 
який функціонував у трансформованому вигляді – епе-
ленсия [14, с. 249], епиленсия й епилипсес [22; 5, с. 53]. 
Характерно, що поряд з ними в пам’ятках писемності 
медичного характеру вживалися назви епиленсиева бо-
лесть, епиленсиево страдание [14, с. 250]. Очевидно, 
такі назви можна розцінювати як результат засвоєння 
мовою грецького запозичення, наближення іншомов-
ного терміна до російських аналітичних найменувань із 
характерною структурою (пор. грыжная болезнь та ін.).

Перелік народних назв епілепсії свідчить, що на 
позначення недуги в народній медичній лексиці ро-
сійської мови використовувались як синтетичні, так і 
аналітичні назви. Характерно, що російські аналітичні 
назви переважно мають аналоги в народній медичній 
лексиці української мови, пор.: рос. злая немочь – укр. 
зла болість, зла бола, зла хвороба; рос. черная немочь – 
укр. чорна хвороба, чорна болізнь (болість), чорна сла-
бість; рос. падучая немочь (немощь), падучая (паду-
щая) болезнь – укр. падуча хвороба, падуча слабість; 
нечиста слабость, нечистий біль. В обох мовах імен-
никова частина усіх зазначених словосполучень являє 
собою родову назву (а в структурі значення – родову 
сему), вона представлена субстантивами: рос. немочь 
(немощь) болезнь; укр. болізнь (болість, бола), хворо-

ба. Прикметник у структурі значення словосполучення 
як семантичної єдності виконує функцію видової семи 
– він актуалізує характерну ознаку захворювання. У 
зазначених назвах це ад’єктиви рос. злой, падучий, чер-
ный; укр. злий, падучий, нечистий, чорний. При цьому 
черный, що вживається у значенні «нечистий, потой-
бічний», мотивує появу хвороби, адже, як відзначають 
дослідники [3, 35; 4, 10], у народі виникнення епілепсії 
найчастіше пов’язують із дією нечистої сили. Звідси 
російська назва бесна(я) (Арх.), що номінує епілепсію 
та інші подібні хвороби, які приписувались одержимі-
стю бісом [17, І, 158]. Це підтверджує й український 
ад’єктив нечистий у складі словосполучень нечиста 
слабість, нечистий біль; він прямо вказує на похо-
дження хвороби. Назви зі складовим елементом чер-
ный, очевидно, зумовили і спосіб лікування хвороби, 
який полягає у тому, що людину під час епілептичного 
нападу покривають чорною тканиною. Прикметник 
рос. злой / укр. злий актуалізує видову сему, що вка-
зує на особливо жорстокий характер захворювання, 
яке мучить, виснажує людину. Усі зазначені аналітичні 
найменування є евфемізмами, що характерно для на-
родної медичної лексики під час номінування особливо 
важких захворювань.

Аналіз колоративної складової в медичних назвах по-
казує, що серед кольороназв представлені ті, що містять 
ахроматичні кольори спектра та основні хроматичні. Не 
виявлено назв, до складу яких входили б колоративи 
оранжевий та фіолетовий. На нашу думку, це обумов-
лено тим, що, по-перше, означені кольороназви менш 
притаманні народному мовленню, по-друге, більш сут-
тєвим є той факт, що під час номінації за зовнішньою 
ознакою в людській свідомості фіксується максимально 
визначений колір. Це підтверджує Ю.Д. Апресян, який 
відзначає градацію кольороназв (прикметників) за се-
мантичною ознакою граничності: «Якщо спектр розді-
лити на ділянки, які називатимуться основними кольо-
ропозначеннями (червоний, оранжевий, жовтий и т.п.), 
то максимальному ступеню певного кольору буде відпо-
відати середина відповідної ділянки. Дійсно, на ділянці 
червоного кольору, наприклад, відхилення в одну сторо-
ну буде давати поступовий перехід в оранжевий колір, 
а відхилення в іншу сторону ‒ у фіолетовий. Середина 
ж ділянки буде відповідати ідеально червоному кольору. 
Аналогічним чином виглядає ситуація і з усіма іншими 
кольоропозначеннями» [2, с. 44]. 

З точки зору морфологічної віднесеності серед на-
родних медичних позначень представлені іменники 
(рос., укр. вогник, рос. желтяница, укр. жовтяни-
ця), прикметники (рос. черная немочь, укр. чорна не-
міч) і окремі прислівники ( рос. зелено).

Народні медичні терміни з колоративами можуть 
бути полісемантами, при цьому семантична структура 
кожного значення містить сему «колір», яка і визначає 
принцип номінації. Характерним є те, що в одній і тій же 
назві, що містить кольоропозначення, номінація за зов-
нішньою ознакою поєднується з іншими принципами: 
за симптоматикою, походження хвороби тощо. Найме-
нування кольору в складі медичного терміну може ме-
тафоризуватися (чорна неміч): номінувати патологію за 
народними уявленнями про сутність і причину недуги.

У статті представлено аналіз декількох народних 
медичних назв з колоративами. Перспективним вва-
жаємо дослідження кольороназв в офіційній медичній 
термінології в зіставленні з народними найменуван-
нями та інших терміносистемах у культурологічному 
аспекті.
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ЕКФРАСИС: ГРАНІ ІНДИВИДУАЛЬНОЇ МАНЕРИ АБО ПРИКМЕТА КОРПОРАТВИНОГО СТИЛЮ 
(НА МАТЕРІАЛІ АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПРОЗИ ПОСТСИМВОЛІСТІВ)

Стаття присвячена вивченню проблеми вичленування корпоративного стилю екфрасиса та екфрастичних елементів в 
автобиографіях та автобіографічних текстах російського постсимволізму: у футуристів, акмеїстів та імажиністів. У 
роботі аналізуються та порівнюється структура, роль і тематичне наповнення екфрасисів.
Ключові слова: екфрасис, постсимволізм, футуризм, корпоративний стиль, автобіографія.

Росовецкий С. С. Экфрасис: грани индивидуальной манеры или примета корпоративного стиля? (на материале ав-
тобиографической прозы постсимволистов). – Статья.
Статья посвящена исследованию проблемы выделения корпоративного стиля экфрасиса и экфрастических элементов у 
постсимволистов в автобиографиях и автобиографических текстах. А именно у футуристов, акмеистов и имажини-
стов. В работе анализируется и сопоставляется структура, роль и тематическое наполнение экфрасисов.
Ключевые слова: экфрасис, постсимволизм, футуризм, кооперативный стиль, автобиографиия.

Rosovetskyi S. S. Ekphrasys: issues of the individual or corporative style? On the russian postsymbolistic autobiographical 
prose material. – Article.
The given article deals with the investigation of the reasons to spot corporative style of the ekphrasis in autobiographical texts of 
the russian postsymbolists – futurists, akmeists, imaginists. Structure, themes and role of the ekphrasis elements are analysed and 
compared in each text.
Key words: ekfrasis, post-symbolism, futurism, cooperative style, autobiography. 

Екфрасис (у деяких дослідників – екфраза) як тер-
мін зазнав послідовного звуження і, відповідно, роз-
ширення охоплення передбачуваних літературних 
явищ, розділився на підвиди (топоекфрасис), розвинув 
власні жанри (екфрастична драма і досі викликає су-
перечки [2, с. 199]) і навіть пішов за межі літератури 
(кіноекфрасис), але зберіг початкове значення й одну 
з ключових ролей в комплексному дослідженні тексту. 
Одним із найбільш продуктивних користувачів екфра-
сиса й розширювачем його можливостей виступив ро-
сійський футуризм. До його вивчення в цьому аспекті 
в контексті поезії зверталося багато науковців, напри-
клад, Жан-Клод Ланн (Лион) у статті, присвяченій 
різним аспектам екфрасиса у Велимира Хлебнікова. 
Автобіографічна ж проза донині не привертала увагу 
дослідників в аспекті зіставного аналізу, чим і зумов-
люється новизна роботи.

Під екфрасисом ми розуіємо художнє змалювання в 
літературі предмета мистецтва. Існують інші визначен-
ня терміна, з якими не можна погодитися. Наприклад, 
Девід Керієр вбачає в екфрасисі «словесне змалювання 
живопису» [12, с. 20], що є найвужчим тлумаченням і 
штучно витісняє ряд художніх описів за межі існую-
чої термінології. Можна було піти в трактуванні цього 
терміна за Л. Геллером і називати екфрасисом «будь-
яке відтворення одного мистецтва засобами іншого»  
[1, с. 13], але навіть настільки широке трактування 
робить неможливим віднесення до нього таких пара-
літературних артефактів, як епізоди життєтворчості і 
навіть зміни візуальної структури тексту.

Розуміння терміна «постсимволізм» також до сих 
пір залишається спірним. Це пов’язано з чіткими роз-
біжностями підходів авторів до вивчення російської лі-
тератури початку ХХ століття. Не можна не погодитися 
з Е. Тиришкіною в тому, що О. Клінг відводить терміну 
«постсимволізм» місце умовного консолідатора розріз-
нених літературних векторів. І. Смірнов відносить до 
явищ постсимволізму весь авангард, що трактується 
ним не менш широко. В. Тюпа вважає постсимволізм 
дискурсивною стратегією, де автор є організатором ес-
тетичної комунікативної події, а адресат мислиться як 
конститутивний елемент художнього твору [11].

Із названих підходів нам найбільш імпонує розу-
міння О. Клінга, представлене в дисертації ще 1996 
року: «Понятие это не из разряда явлений литератур-
ной борьбы, а из разряда явлений стилевых, значимых 
на уровне изучения поэтики XX века. В нем важна, од-
нако, смысловая нагрузка приставки пост, которая не 
только указывает, если речь идет об историко-литера-
турном процессе, на постпозицию по отношению к яв-
лению предшествовавшему, но и на внутреннюю связь 
с ним» [4, с. 9]. 

Таким чином, під постсимволізмом у межах даного 
дослідження розуміємо явище, що об’єднує всі тексти 
російської літератури, які безпосередньо взаємодіють 
зі спадщиною символізму в приблизних хронологічних 
межах першої третини ХХ століття. У цьому контексті 
в статті розглядатимемо автобіографії акмеїстів, футу-
ристів та імажиністів.

Із корпусу текстів адамістів\кларистів\акмеїстів 
об’єктом дослідження виступають «Шум времени» 
1925 р. і «Египетская марка» 1928 р. О. Мандельш-
тама. Стосовно «автобіографічної прози» А. Ахмато-
вої, написаної та опублікованої в 1965 році, то вона 
хронологічно надто віддалена від іншого матеріалу, 
хоча тематично майже цілком присвячена подіям до 
1925 року. Із прози імажиністів відповідає критеріям 
нашого дослідження тільки «Роман без вранья» А. Ма-
рієнгофа, надрукований у 1926 році.

З боку футуристів об’єктом були вибрані три най-
більш крупні автобіографії: «Его-Моя Биография Ве-
ликого Футуриста» В. Каменського, «Я Сам» В. Мая-
ковського та «Полутораглазый стрелец» Б. Лівшиця.

Екфрасис у В. Каменського в «Его-Моей автобио-
графии великого футуриста» спрямований, у більшості 
випадків, на головний артефакт автора – Його, геніаль-
не й поетично довершене «альтер его» Василія Ка-
менського, яке той відгороджує в окрему особистість 
і підносить, намагаючись пояснити читачеві протягом 
усього тексту: 

«Он – Поэт – слишком идеализирует дружеские 
приближенья и совсем нетак – мне кажется – представ-
ляет нашу жизнь – заблудившихся в лесу суеты без во-
просов.
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Поэт дышит Истинами.
Поэт создает Чудеса Откровений.
Поэт – Мудрец Духа – предвидит ясно все концы 

и последствия человеческих дел и каждое движенье 
мысли – Ему понятно и известно.

Поэт – спасающий Пророк.
Поэт – вездесущ, многогранен, океански широк и 

глубок» [3, с. 29].
Автор здійснює спроби подібного інакомовного 

екфрасиса свого життєтворчого артефакту в кожній 
другій главці, що дозволяє якщо не зробити припу-
щення про первинність прагнення розказати про своє 
«альтер его» в художній задумці тексту, то про магі-
стральність «Его» в тексті. Переважна частина худож-
ніх змалювань, як тих, що відносяться до «Его», так і 
тих, які не мають стосунку, підпорядковується структу-
рі, що повторюється.

Структура прийому в тексті В. Каменського тяжіє 
до одної основної моделі, хаотичного нагромадження 
алегоричних або персоніфікаційних послідовностей 
«об’єкт – аватар його якості/властивості/особливості/
ролі»: 

«Гласная – жена.
Согласная – муж.
Согласные – корни Букв, отцы.
Гласные – движенья, рост, материнство» [3, с. 123].
Подібний патерн побудови екфрастичних елементів 

автор застосовує в переважній диспропорції з іншими, 
ніби бажаючи зламати ієрархію описових структур у 
мовному апараті читача. Разом із тим дисбаланс може 
бути викликаний тим, що неможливо точно визначити 
пропорції використння численних варіантів структу-
ри в тексті. А серед них існують і досить традиційні.  
У решти футуристів подібних тенденцій не спостері-
гаємо.

Більш традиційний екфрасис – главка «Его му-
зей», присвячена цілком скарбниці футуриста, а саме 
результату архітектурного мистецтва і змалюванню її 
багатств:

«Это, конечно, не третьяковская галлерея-кладби-
ще и не Лувр-склеп и не раскопки Помпеи-Геркула-
нум-Стабия.

Его музей ценнее – здесь вещи живут, смотрят слу-
шают, знают, Его вещи одухотворены Поэтом.

Этот музей – в сосновом доме на горе – в верхнем 
этаже в просторной комнате Его» [3, с. 147].

Разом із тим традиційні для ефрасиса змалювання 
живопису в автобіографії присутні й все так само ви-
будовуються за окресленою вище моделлю: «Я понес 
на жюри свою вещь – Березы – (масло, пуантелизм) и 
счастье мне разом привалило» [3, с. 96]. 

Як видно з наведених фрагментів, спрямований 
екфрасис у будь-якому розумінні у В. Каменського 
зовсім не на змалювання якнайдрібніших візуальних 
підробиць, наприклад, життєтворчого артефакта, а на 
створення загального враження про нього у читача, до-
статнього, аби доповнити картину подій з матеріальної 
сторони.

У В. Маяковського не спостерігається однієї до-
мінуючої структури екфрасиса, як у В. Каменського. 
Екфрасисів у вузькому розумінні в тексті мало, у широ-
кому ж – весь текст можна розглядати як екфрастичну 
послідовність із коментарями за рахунок можливості 
переломлення через призму мистецтва життєтворчості. 
Це зумовлено структурою членування тексту, вибра-
ною В. Маяковським, – автобіографію розбито на глав-
ки-суб’єктивовані спогади на декілька рядків, кожний 

із яких сконцентрований на відчуттях автора від однієї 
визначної події його творчого життя. Підтвержденням 
правильності такого допущення про екфрастичність 
тексту варто вважати тезу Л. Геллера, яка які вже наво-
дилися вище: «Экфрасис – это всякое воспроизведение 
одного искусства средствами другого» [1, с. 13]. Таким 
чином, якщо розуміти під екфрасисом літературне зма-
лювання артефактів іншого мистецтва, то відтворення 
В. Маяковським своєї життєтворчості в автобіографії 
очевидно мають вважатися екфрасисами. Якщо ж від-
штовхуватися від вузького розуміння термина – вважа-
ти екфрасисом виключно змалювання живопису – то 
вони в «Я Сам» не представлені. 

У «Я Сам» екфрасиси так само, як і в В. Каменсько-
го, спрямовані на створення загального враження й 
відчуття від об’єкта, як його бачив і розумів автор, але 
в жодному разі не фотографічного образу. Прикладом 
служить главка «Жёлтая кофта» цілком, де змальову-
ється більше те, як В. Маяковський дійшов до необхід-
ності її появи в його образі саме в такому вигляді, а не 
її точний колір, матеріал, розмер чи крій знаменитого 
артефакта футуристів: 

«Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы –  
гнуснейшего вида. Испытанный способ – украшать-
ся галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок жёлтой 
ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и 
красивое в человеке – галстук. Очевидно – увеличишь 
галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галсту-
ка ограничены, я пошёл на хитрость: сделал галстуко-
вую рубашку и рубашковый галстук.

Впечатление неотразимое» [10, с. 19].
Б. Лівшиць у «Полутораглазом стрельце» рідко 

звертається до екфрасиса у вузькому розумінні. У ши-
рокому ж неможливо ототожнити текст із загальною 
концепцією життєтворчості, і через це побачити його 
екфрастично, з двох основних причин. Перша – через 
деклароване автором, у зневаженому перевидавцями 
вступі Б. Лівшиця, визнання футуризма глухим кутом 
літературної еволюції: «В основу футуристической 
эстетики было положено порочное представление»  
[6, с. 14]. Друга – завдяки тимчасовому розриву між 
заходом футуризма і написанням «Стрельца».

Екфрасиси у вузькому розумінні, як і у В. Камен-
ського з В. Маяковським, у Б. Лівшиця служать ство-
ренню загального розуміння зображувального арте-
факта з боку способу його створення і відтворенню 
враження, яке він справляв у свідомості читача, не 
застосовуючи жодних конкретних деталей кінцевого 
витвору мистецтва, наприклад: 

«Бурлюк обвел взором стены и остановился на 
картине Экстер. Это была незаконченная темпера, 
interieur, писанный в ранней импрессионистской мане-
ре, от которой художница давно уже отошла» [6, с. 18].

З одного боку, автор дає досить конкретні мисте-
цтвознавчі характеристики картины Естер – техніку, 
об’єкт, завершеність, вузько окреслену стилістику і на-
віть вписує в контекст усіх відомих йому робіт худож-
ниці. З іншого ж, не дає ані найменшого уявлення про 
те, що ж конкретно було на ній зображено, щоби читач 
не затримувався на «зайвих», для автора, підробицях. 
Аналогічне відношення до екфрасиса у вузькому розу-
мінні спостерігається і в попередніх двох текстах.

Однакове відношення до ієрархії деталей в екфрас-
тичних елементах трьох найвизначніших автобіо-
графях футуристів, попри розбіжності в підходах до 
життєтворчих артефактів, і навіть самого футуризму, 
дозволяють зробити такий висновок: екфрасис, спря-
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мований на створення й наслідування враження від 
об’єкту від героя (у випадку В. Каменського) або авто-
ра (В. Маяковського чи Б. Лівшиця), і такий, що уникає 
конкретних змалювань деталей артефакта, треба вва-
жати частиною корпоративного стилю в автобіографі-
ях футуристів.

До вивчення екфрасисів у текстах Й. Мандельшта-
ма «Шум времени» та «Египетская марка» вже звер-
талися, в тому числі й сучасні дослідники. Зокрема, 
цьому присвячена стаття О. Лекманова «Европейская 
живопись глазами Мандельштама», де досить детально 
розглядається специфічна топографічна ангажованість 
епітетів [5]. Отже, видається раціональною лише пере-
вірка їхніх результатів та їх оновлення для порівняння 
з футуристами. Так, тексти Й. Мандельштама насичені 
екфрасисами, що перетікають із одного в другий, на-
приклад, в главі «Книжный шкап» із «Шума времени», 
все починається зі змалювання запахів дому, перетіка-
ючи в змалювання меблів кімнат, переключаючись на 
сприйняття і змалювання автором «ієрархії» бібліотеки 
книжкової шафи, через що просякає змалювання орео-
лу, створюваного домочадцями автора навколо кожної 
конкретної книги. Разом із тим екфрастичні елементи 
не уникають візуальної конкретики, як це було у фу-
туристів, навпаки, артефакти не обділяють підробиця-
ми, як і «стеклянный книжный шкапчик, задернутый 
зеленой тафтой» [8, с. 35]. «Египетская марка» не по-

рушує традицію екфрасисів, що перетікають з одного  
в другий:

«Не повинуется мне перо: оно расщепилось и 
разбрызгало свою черную кровь, как бы привязанное 
к конторке телеграфа – публичное, испакощенное ер-
никами в шубах, разменявшее свой ласточкин росчерк 
– первоначальный нажим – на «приезжай ради бога», 
на «скучаю» и «целую» небритых похабников, шепчу-
щих телеграммку в надышанный меховой воротник»  
[7, с. 40–41]. 

У «Романе без вранья» А. Марієнгофа не знайде-
но яких-небудь авторських особливостей структури 
екфрасиса, що, разом із відсутністю інших імажиніст-
ських автобіографічних текстів, ставить під питання 
доцільність порівняння його твору з іншими в контек-
сті пошуку можливості виділення корпоративного сти-
лю над індивідуальним.

На основі аналізу відношення Й. Мандельштама 
до візуальної конкретики в екфрасисах можна зробити 
висновок про значні його розбіжності з футуристами 
в баченні побудови змалювань у літературі артефактів 
інших мистецтв. У футуристів же спостерігається важ-
лива корпоративна особливість: екфрасиси тяжіють до 
уникнення візуалізаційної конкретики, замість цього 
насичуються підробицями, які сприяють реконструкції 
читачем змальовуваного артефакта в бажаному автором 
емоційному, і навіть мистецтвознавчому, висвітленні.
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КОНЦЕПТ «ПРИРОДА» В ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ М. ЛИСЯНСКОГО

Статья посвящена исследованию концепта «Природа» в поэтическом дискурсе М. Лисянского. В работе рассматри-
ваются микроконцепты, составляющие ядерную зону концепта «Природа», а также анализируются вербализаторы, 
представляющие фрагменты каждого из микроконцептов.
Ключевые слова: вербализатор, концепт, микроконцепт.

Садова Г. Ю. Концепт «Природа» у поетичному дискурсі М. Лисянського. – Стаття.
Статтю присвячено дослідженню концепту «Природа» у поетичному дискурсі М. Лисянського. У роботі розглядаються 
мікроконцепти, що складають ядерну зону концепту «Природа», а також аналізуються вербалізатори, що представля-
ють фрагменти кожного з мікроконцептів.
Ключові слова: вербалізатор, концепт, мікроконцепт.

Sadova G.Y. The concept «Nature» in the poetic discourse of M. Lysyansky. – Article.
The article studies the concept «Nature» in the poetic discourse of M. Lysyansky. We consider microconcepts that make the nuclear 
zone of concept «Nature». We analyze verbalizers representing each of the fragments of microconcepts.
Key words: verbalizer, concept, microconcept.

Природа играет большую роль в жизни человечества. 
Природные объекты и явления всегда входили в культур-
ный мир всех, кто живет на Земле. Проблема изучения 
концепта «Природа» в поэтическом дискурсе является 
актуальной ввиду того, что в современной лингвисти-
ке большое внимание уделяют описанию поэтического 
языка в когнитивном и антропоцентрическом аспектах 
с включением результатов исследования в систему тра-
диционного (структурно-семантического) подхода. Изу-
чение концептов, средств их лексической репрезентации 
позволяет реконструировать картину мира автора, дает 
возможность определить своеобразие его языка (идио-
стиль), и дополняют представление о структуре русской 
языковой концептосферы. 

Цель статьи – рассмотрение особенностей структуры, 
содержания и средств вербализации концепта «Природа» 
в поэтическом дискурсе М. Лисянского. Для достижения 
цели были поставлены следующие задачи: охарактеризо-
вать концепт «Природа» в современном русском языке; 
выявить структуру данного концепта в поэтическом дис-
курсе М. Лисянского; проанализировать средства верба-
лизации концепта «Природа» в произведениях исследу-
емого поэта.

Объектом исследования является концепт «Природа» 
в поэтическом дискурсе М. Лисянского, предметом – вы-
явление лексических средств репрезентации концепта 
«Природа» и их системное описание, позволяющее ре-
конструировать картину мира поэта и осмыслить своео-
бразие его языка. Материалом исследования послужили 
поэтические тексты, составляющие творческое наследие 
М. Лисянского (1 – 4). Картотека включает 1451 языко-
вую единицу в различных употреблениях.

Изучение концептов русского языка – одно из важ-
ных направлений современной лингвистики. Концеп-
ты исследованы в трудах Н.Ф. Алефиренко, Н.Д. Ару-
тюновой, А. Вежбицкой, С.Г. Воркачева, Л.П. Гашевой, 
Е.И. Дибровой, В.И. Карасика, В.В. Колесова, О.И. Ко-
уровой, В.А. Масловой, М. В. Пименовой, З.Д. По-
повой, Г.Г. Слышкина, Ю.С. Степанова, В.Н. Те-
лия, В.Н. Топорова, А.П. Чудинова, А.Д. Шмелева, 
Е.С. Яковлевой и др. Предпринимаются попытки ана-
лиза концепта «Природа» в художественном творче-
стве [5; 9; 12]. Научная новизна нашего исследования 
заключается в том, что с опорой на концепт «Природа» 
описывается языковой строй поэзии и система языко-
вых средств М. Лисянского. 

Как отмечает Е.С. Кубрякова, широкое толкование 
термина «концепт» позволяет подводить под это обозна-
чение разносубстратные единицы оперативного созна-
ния, какими являются представления, образы и понятия 
[3, с. 143]. Особенностью данного исследования является 
также то, что концепт рассматривается и как объект, и как 
компонент образности. Такой взгляд на реализацию кон-
цепта в поэтическом дискурсе позволил расширить пред-
ставление о роли концепта и его функциях в системном 
описании поэтического языка как средства художествен-
ного отражения действительности [9, с. 5]. 

Как известно, когнитивный подход (Н.Н. Болдырев, 
Е.С. Кубрякова, Ю.С. Степанов, В.З. Демьянков, А.П. Ба-
бушкин и др.) заключается в связи языка и объективной 
реальности при изучении языковых единиц, языка и дея-
тельности языковой личности. В рамках нашего исследо-
вания данные связи проявляются в процессах восприятия 
природы как важнейшей составляющей человеческой 
жизни, с одной стороны, и особенностях репрезентации 
и функционирования концепта «Природа» в системе язы-
ковой образности, с другой. Н.Н. Болдырев отмечает, что 
«каждое слово репрезентирует лишь часть концептуаль-
ных характеристик (скрытых, вероятностных, ассоциа-
тивных), значимых для коммуникации» [1, с. 35]. Кроме 
того, «одно и то же слово может в разных коммуника-
тивных условиях репрезентировать, представлять в речи 
разные признаки концепта в зависимости от смысловой 
структуры слова, его семантических возможностей» [8, 
с. 38]. Однако получить доступ к концепту лучше всего 
через средства языка – слово, предложение, дискурс. 

Изучение поэтического концепта и средств его репре-
зентации расширяет представление о содержании кон-
цепта, выявляет соотношение общих и индивидуальных 
черт в его структуре, определяет его связь с концептосфе-
рой языка [12, с. 46]. Художественные концепты строят-
ся на основе ассоциаций. Субъективное содержательное 
наполнение концепта представляет наибольший интерес 
в исследовании концептосферы поэтического дискурса. 
«Концепт в поэзии, – отмечает В.А. Маслова, – это глу-
бинный смысл, изначально максимально свернутый в со-
держательную структуру. В творчестве поэта он является 
воплощениями мотива, порожденного текстом» [6, с. 31].

Полностью охватить концептосферу всей поэзии – 
сверхсложная задача, учитывая достаточно широкое поле 
литературного материала. Однако возможным представ-
ляется анализ функционирования концепта «Природа» 
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как одного из доминантных художественных концептов, 
его различные «вербальные экспликации» [10, с. 98] или 
«слова, входящие в поле концепта» [11, с. 99].

Исследование поэтического дискурса М. Лисянского 
привело нас к выводу, что в его стихотворениях ярко вы-
ражен так называемый «ключевой образ», который про-
низывает практически все его произведения. Этим клю-
чевым образом является природа, о чем свидетельствуют 
и названия многих стихотворений поэта: «Соловьиные 
голоса», «Город над Ингулом и над Бугом», «Солнце кра-
сит за крышею крышу» и др.

Следовательно, одним из важных составляющих кон-
цептосферы поэтического дискурса М. Лисянского вы-
ступает концепт «Природа». Явления природы, пейзажи 
становятся для лирического героя призмой для восприя-
тия, переосмысления и обдумывания различных явлений 
действительности, с его помощью строится своеобраз-
ный лирический сюжет. 

Концепт «Природа» общеупотребительный. Он тра-
диционный не только для поэзии, однако именно здесь 
семантически ассоциативное смысловое поле значитель-
но расширяется за счет индивидуально авторского пони-
мания и интерпретации составляющих-вербализаторов. 
Концепт «Природа» является базовым концептом концеп-
туальной картины мира человека. Он отражает в языковом 
сознании многовековой опыт нарда в виде общеунивер-
сальных и культурно-специфических представлений о со-
ответствующих природных явлениях. Концепт «Природа» 
– это универсальное понятие, но в то же время он имеет 
свои собственные специфические черты – национальные 
особенности (колорит), отношения между человеческой 
жизнью и природой в системе поэтического дискурса.

Исследуемый концепт рассматривается в рамках ан-
тропоцентрического и когнитивного подхода к языку, где 
человек выступает языковой личностью и объектом про-
цессов, сосредоточенных в поле данного концепта. Уни-
версальные составляющие любого концепта, как прави-
ло, закреплены в словарях разного направления. Концепт 
«Природа» – достаточно сложный и многокомпонентный. 
Наиболее полным и точным определением значения сло-
ва «природа» представляется следующее: Природа 1. Все 
существующее во Вселенной, органический и неоргани-
ческий мир. 2. Весь органический и неорганический мир 
в его противопоставлении человеку. 3. Места вне горо-
дов (поля, леса, горы, водные пространства. 4. Основное 
свойство, сущность [7, с. 587]. Таким образом, основное 
значение концепта «Природа», зафиксированное в слова-
ре и наиболее характерное для русской языковой картины 
мира, – воспринимаемый нами окружающий мир во всем 
его многообразии; совокупность и основа материального 
бытия, первично данная. Анализ словарных определений 
позволил выделить два основных содержательных при-
знака ядра концепта: универсальность и неконтролиру-
емость. Из дефиниции также следует, что природа рас-
сматривается как окружающий мир и как совокупность 
природных явлений.

В данной статье анализируется концептуальное поле 
– многомерное смысловое образование, представляющее 
концепт через совокупность его фрагментов и моделей; 
фрагменты – совокупность моделей; модели – «вспомога-
тельные языковые системы, воспроизводящие изучаемый 
объект» [2, с. 231]. В результате исследования выявлено, 
что структуру концепта «Природа» составляет ядерная 
зона, которая содержит два микроконцепта: «Природа 
как окружающее пространство» и «Природа как совокуп-
ность природных явлений» [9, с. 6]. Собственно номи-
нант природа встречается не так часто, как его вербализа-

торы: В Сибири природа богата, Любовь щедра и чиста 
(Байкальская красота); Я подумал: сама природа В этот 
день вспоминает.

Первый микроконцепт – «Природа как окружающее 
пространство» – включает следующие фрагменты: «Осо-
бенности земной поверхности», «Небесное пространство 
и небесные светила», «Водное пространство», «Расти-
тельный мир» и «Животный мир». 

Фрагмент «Особенности земной поверхности» в поэ-
тическом дискурсе М. Лисянского является многочислен-
ным по количеству экспликаций (265 языковых единиц). 
В нем представлена земная поверхность как земля: Я иду 
по этой майской, По земле цветущей, райской; как пла-
нета: И незаметно старится планета и др.

Ровное земное пространство вербализируется как 
поле: Без ее заснеженных полей; как степь: Широкие 
степи, седые вершины; как пашня: Засинели дороги 
и пашни, Самолет на сниженье идет; как тропинка:  
В тени скамья уютная. Тропинки с четырех сторон; 
как дорога: По суровым дорогам планеты Я шагал ради 
счастья друзей; как просека: По каменистой просеке; 
как путь: Пути, вперёд летящие, пути, вперёд летящие 
Вбирали сердцем любящим и др.

Неровное земное пространство – это гора: Гора за-
ходит за гору – И пик подобен сахару; спуск: Озарился 
спуск пологий Над речною синевой; глыба: Завтра встре-
тимся мы… С плеч – огромная глыба; тропка: Подни-
майся, тропка горная!; берег: Вижу город корабелов На 
высоком берегу; камни: Я шел по взорванным камням 
Одессы, Николаева...; вершина: Когда с вершины завое-
ванной и др. Зафиксированы также случаи использования 
собственных наименований: Кавказские горы в снегу; 
Храним ее мы свято – От Братска до Карпат и др. 

Как видно из примеров, этот фрагмент в основном 
представлен лексемами, выступающими в прямом зна-
чении. Однако важно отметить, что земля в поэтическом 
дискурсе М. Лисянского предстает как нечто живое, со 
своими чувствами, эмоциями: Ему земля бока подстави-
ла; Земля со всех высот Вприкуску солнце пьет; Пусть 
под николаевской звездой, У земли, заплаканной и милой; 
Лежит земля родная Во всей своей красе и др.

Во фрагменте «Небесное пространство и небесные 
светила» (127 языковых единиц) изменяется соотноше-
ние лексем, употребляемых в прямом и переносном зна-
чениях: количество образных конструкций возрастает, 
например, вместо лексемы небо часто употребляются пе-
рифразы: Безбрежный простор голубой; Выбрала Чайка 
пути неземные: Что ей покой и уют!; Юноши смотрят 
в небесные дали; Вокруг простор сверкающий; Без её 
невыплаканной сини. Зафиксированы также олицетво-
рения типа Дышит небо теплом и покоем, Все, что 
может цвести, расцвело. Для обозначения небесного 
пространства наряду с лексемой небо (Небо синее над го-
родом (Хорошо шагать пешком) используются номинан-
ты небосвод: Кран несет под небосвод Груз, как будто 
невесомый; небеса: Над нами синеют небеса.

Небесные светила и явления представлены такими 
вербализаторами, как солнце: Солнце красит за крышею 
крышу; звезда: Ты мне оставался верным другом Под хо-
лодной северной звездой!; луна: И льётся песня в честь 
твоей весны По меньше мере до Луны...; месяц: В небе 
месяц лёг подковой; туча: И бомбы падали сквозь тучи 
На запад от Москвы; облака: Солнце нашей вечной юно-
сти Не померкнет в облаках!; закат: Всё глубже и всё 
синее Закатная полоса; заря: Земля зарёй объята и др. 

Здесь преобладает образное представление. Это пре-
жде всего олицетворения: Солнце красит за крышею 
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крышу; А наше солнце, юное всегда, Еще хранит все 
ароматы лета; Заря с зарёй встречается…; Струится 
луч веселый. Встречаются также перифразы: В небе зорь-
ка догорает, Вспыхнул первый огонёк, сравнения: Пото-
му что беда мчится молнией к нам; Льется улица. Она 
Кроною пирамидальной Выше звезд вознесена. Для вер-
бализации звезды характерны устойчивые конструкции: 
Молодая красная звезда; И до звезды подать рукой и др.

Фрагмент «Водное пространство» представлен в по-
этическом дискурсе М. Лисянского наиболее объёмно 
(378 языковых единицы). Он включает все слова, которые 
содержат сему «вода». Например, водное пространство – 
это река: Я люблю подмосковные рощи И мосты над тво-
ею рекой; море: Бил ветер с моря близкого; волна: Бьет 
волна. Я вижу, будто в сказке, За волною первый твой 
квартал; прибой: Словно в детстве, твой прибой встре-
чаю; лиман: Над лиманом парус белый; глубина: Они 
уходят в глубину и др. Кроме того, в качестве вербализа-
торов поэт часто использует собственные наименования: 
У Чёрного моря прошло моё детство; Под мостом Ин-
гул струится, Корабли качает Буг; Нева открывается 
взору и др.

Фрагмент «Водное пространство» также широко 
представлен образными конструкциями. Многочислен-
ными являются перифразы: И по всем морским дорогам 
Корабли идут мои; Озарился спуск пологий Над речною 
синевой; Над широкою водой Голубеет небосвод; И го-
рит живое имя Над прозрачною водой и др. Зафикси-
рованы также олицетворения: Растаяла в море тумана 
завеса, Под солнцем играет волна и метафоры: Без ее 
распахнутых морей и др. 

При характеристике водных объектов автор активно 
использует сравнения. Так, например, представлены сле-
дующие модели рек: река как сказка: Где Волга льется 
сказкою; река как море: Волга, русская река, Могучим 
морем зашумит; река как лента: Там, где Волга льётся 
лентой бирюзовой и др.

Фрагмент «Водное пространство» составляют не 
только субстантивы, но и вербализаторы-адьективы: До 
свиданья, до свиданья, свежий ветер, Белопенная вол-
на; Я, влюбленный в огни причальные, В черноморские 
города; Байкальская глубина; Морская душа, морская 
душа, а также процессуальные вербализаторы: Пенится 
вал за кормою...; И тянет прохладою с Буга, И плещется 
рядом Ингул. Водное пространство у М. Лисянского не 
молчаливо – оно полно звуков: Нет, рифмы – это в оке-
ане И плеск, и блеск, и звон, и стон Волга, русская река, 
Могучим морем зашумит.

Фрагмент «Растительный мир» представлен в поэти-
ческом дискурсе М. Лисянского менее объемно (45 язы-
ковых единиц). Он включает следующие тематические 
группы:

1) травянистые растения: трава: Сады плоды роняют, 
Трава горит в росе; полынь: Горных ветров, горьких, как 
полынь и др.; 

2) цветы: Цветы – в руках, Цветы – вокруг; розы: В 
его руках плетеная корзина белых роз и др.;

3) кустарники и деревья: сирень: В твоих глазах 
цветёт сирень; акация: Чтобы ты, сквозь слезы улы-
баясь, Встретил под акациями нас абрикоса: Абрикосы 
цветут, Поливают сад ребята; вишня: Они покружились 
над вишней; сосна: А между сосен Во всей стремитель-
ной красе Летит в дымящуюся осень; тополь: Луч кос-
нулся зелёного дола, Тронул тёплой рукой тополя; липа: 
Липы шумят надо мною, Липы над Волгой цветут и др. 
Нередко деревья отождествляются с человеком: береза 
плачет, листва утихла, сады роняют и др.;

4) части деревьев: листья: Осенние листья шумят и 
шумят в саду; листва: Утихла ночная листва; плоды: 
Сады плоды роняют, Трава горит в росе; веточки: Он 
тронет веточки в росе; 

5) ягоды, фрукты, овощи: арбуз: Арбузы пестрою ора-
вой; дыня: И дыни желтою толпой; персик: И персики с 
улыбкой сладкой; виноград: И с поволокой виноград, по-
мидор: Из краснощеких помидор и др.

Особняком стоит образ сада. Поэтическими моделя-
ми сада часто выступают сравнения: Будто вешний колы-
шется сад; Будто движется сад белопенный; И перроны 
расцветают, как сады и др.

Фрагмент «Животный мир» (12 языковых единиц) 
представлен, главным образом, тематическим рядом 
«птицы»: птицы: Все птицы сразу кончают Рулады 
свои; соловьи: Когда весну величают Загорские со-
ловьи; чайка: Чайка белеет в дали; ласточка: Лишь 
ласточка попутная; жаворонок, свирель: То не жа-
воронок звонкий, Не свирель из камыша и др. Широко 
распространены номинации звуков, издаваемых птица-
ми: Всё шире и всё сильнее Соловьиные голоса… Один 
по садам Зацокал, Второй – по следам Защёлкал, А 
третий четвёртому в тон Рассыпал малиновый звон. 
Один поёт-упивается, Заливается соловьём, Другой – 
ему отзывается На языке своём. Вот певец новый, А вот 
– помнящий перелёт, Этот – теноровый, Баритональ-
ный тот…Ударил солдатским свистом и др. Образы 
птиц активно используются в сравнениях: Вечер кажет-
ся птицею синей; И кажется рояль огромной птицей; 
Безусые комбаты Ведут своих орлят и др.

Звери представлены менее ярко: ослик: Седой узбек 
на ослике Спускается с горы; лошадь: И лошадь не прой-
дет; бычок: Упрямолобые бычки и др.

Второй микроконцепт «Природа как совокупность 
природных явлений» включает следующие фрагменты: 
«Атмосферные явления», «Звуковые явления», «Свето-
вые явления», «Природные составляющие в цвете».

Номинанты, относящиеся к фрагменту «Атмосфер-
ные явления», являются самыми значимыми вербали-
заторами концепта «Природа». Это прослеживается не 
только в специфике использования языковых средств, 
но и в их частотности (395 языковых единиц). Языковые 
средства фрагмента наиболее ярко показывают нам чув-
ства, душевные переживания лирического героя в поэти-
ческом дискурсе М. Лисянского.

Наименования атмосферных явлений у поэта весьма 
разнообразны: ветер: Идет сквозь ветер северный, не 
замечая слез; гром, дождь: И гром и дождь благодарю; 
роса: Он тронет веточки в росе, туман: Пронес по морям 
сквозь туманы; гроза: Мы грозою дышим; буря: Летит 
наша слава сквозь бури! и др. 

Часто атмосферные явления получают олицетворе-
ние: Мы живём вопреки беспощадным ветрам; Сквозь 
ветры беспокойные (2, 58); Неслышно ветер подошел, 
Улегся возле окон; Вдохни этот ветер молодой; За моря 
ушла гроза и др.

Фрагмент «Звуковые явления» (94 языковых едини-
цы) включает четыре лексико-грамматические группы:

– процессуальная: Где ветер свищет в парусах; 
Утихла ночная листва; И плещется рядом Ингул;  
И листья над нами шумят; Липы шумят надо мною; Ты 
видишь: шумят листопады, Звенит сосна, как струна; 
Зазвенела зима над Москвой и др.;

– субстантивная: Со мною шум акаций; Шелест то-
полей; Нет, рифмы – это в океане И плеск, и блеск, и 
звон, и стон и др.;

– адъективная: То не жаворонок звонкий и др.;
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– адвербиальная: Неслышно ветер подошел и др.
Фрагмент «Световые явления» представлен 57 языко-

выми единицами и включает следующие вербализаторы: 
1) наличие света: свет: И землю от края до края Не-

меркнущий свет озарил; пламя: Пылает днём и ночью 
пламя И озаряет шар земной; огонь: Огонь горит – не 
убывает, Горит – не угасает свет; сверкать: Всеми руб-
ками сверкая; сиять: Протянула вдоль Ингула Сияющий 
сквозь синь и сон; гореть: Трава горит в росе. Как видно 
из примеров, в качестве световых явлений часто выступа-
ет образ огня;

2) отсутствие света: темнота: Сквозь осеннюю тем-
ноту; полутьма: В окопе, глядя в полутьму, Где рядом 
гибель рыскала; сумрак: Сквозь сумрак акаций; тень: Гу-
стеет тень ночная; темно: Туда, где душно и темно. Ча-
сто поэт комбинирует образы света и тьмы: И было мне 
светло идти Во тьму любого города; Светло в глуши 
моей души;

3) прозрачность: И горит живое имя Над прозрач-
ною водой; Прозрачные сады листву купают.

Фрагмент «Природные составляющие в цвете» пред-
ставлен в количестве 78 языковых единиц и включает че-
тыре лексико-грамматические группы:

1) субстантивная: зелень, синева, синь, белизна, по-
золота и др.: Окна в зелень распахнула; Озарился спуск 
пологий Над речною синевой; И не лютою синевой За-
кружилась зима над землёю; Без ее невыплаканной сини; 
Безупречною белизною На закате снега горят; Перрон в 
осенней позолоте;

2) адъективная: белый, черный, зеленый, синий, голу-
бой, красный и др.: Но в этот миг на целом белом све-
те; Солнце не затмить чёрной тучей; На улице нашей 
зеленой Я признанный всеми поэт; Счастье – это город 
зеленый; Но под белою пеленою Созревает зелёный сад. 
Вечер кажется птицею синей; Безбрежный простор го-
лубой; Молодая красная звезда;

3) процессуальная: синеть, белеть, голубеть, засинеть, 
заалеть и др.: Над нами синеют небеса; Чайка белеет в 

дали; Голубеет земля беспредельная; Засинели дороги и 
пашни; Первый луч заалел над столицей.

Самым частотным здесь выступает синий цвет с его 
оттенками, характеризующий в основном море и небо. 
Не менее значимым для поэта является и белый цвет, ко-
торый ассоциируется в стихотворениях со снегом и цве-
тущими садами.

Таким образом, концепт «Природа» имеет достаточно 
разветвленную структуру, состоящую из большого коли-
чества лексических экспликаций, а потому, несмотря на 
общеупотребительность, в творчестве М. Лисянского он 
приобретает своеобразные семантические признаки. Об-
разная репрезентация концепта «Природа» как важней-
шего фрагмента концептуальной картины мира в языко-
вом сознании М. Лисянского раскрывает особенности его 
образной системы, поскольку выступает как объект и как 
компонент образности, определяя идиостиль поэта. 

Ядерная зона концепта «Природа» включает два 
микроконцепта: «Природа как окружающее простран-
ство» (с фрагментами «Особенности земной поверх-
ности», «Небесное пространство и небесные свети-
ла», «Водное пространство», «Растительный мир», 
«Животный мир») и «Природа как совокупность при-
родных явлений» (с фрагментами) «Атмосферные 
явления», «Звуковые явления», «Световые явления», 
«Природные составляющие в цвете». Самым важным 
фрагментом для репрезентации концепта «Природа» в 
поэтическом дискурсе М. Лисянского являются фраг-
менты «Водное пространство» и «Атмосферные явле-
ния». Следует отметить, что номинанты фрагментов 
«Особенности земной поверхности» и «Небесное про-
странство», хотя и не являются самыми частотными, 
но, тем не менее, важны для вербализации названного 
концепта, прежде всего, в целях объяснения мировоз-
зрения лирического героя. Каждый из репрезентантов 
концепта «Природа» может быть проанализирован как 
отдельный концепт, что составляет перспективу даль-
нейшего исследования поэтического дискурса.
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ФАХОВИЙ АНАЛІЗ МЕДІЙНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ В ЮРИСЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ

У статті в юрислінгвістичному аспекті на матеріалі сучасних українських медіаджерел в трьох видах комунікації – 
рекламній, політичній, віртуальній (сфера Інтернет) – проаналізовані медійні фразеологізми як експресивні універсалії 
масової свідомості. 
Ключові слова: медійний фразеологізм, мова ЗМІ, медіалінгвістика, юрислінгвістика, лінгвістична експертиза 
медіатексту.

Сизонов Д. Ю. Профессиональный анализ медийной фразеологии в юрислингвистическом аспекте. – Статья.
В статье в юрислингвистическом аспекте на материале современных украинских медиаисточников в трех видах комму-
никации – рекламной, политической, виртуальной (сфера Интернет) – проанализированы медийные фразеологизмы как 
экспрессивные универсалии массового сознания.
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Syzonov D. Yu. Professional Analysis of Media Phraseological Units in Legal Linguistics. – Article.
The article is dedicated to analysis of media phraseological units as expressive universals of mass consciousness, with research 
performed through the legal linguistics aspect and the materials taken from modern Ukrainian media sources representing three 
types of communication – advertising, political and visual (the Internet). 
Key words: media phraseological unit, mass media language, media linguistics, legal linguistics, linguistic expertise of media text.

Говорячи про систему, структуру та функції право-
вих суспільних відносин, варто наголосити на фаховій 
мовній об’єктивації та лінгвістичному аналізі різних 
типів юридичних текстів, що передбачено завданнями 
нового напрямку мовознавства – юрислінгвістикою. Як 
спеціалізований напрямок функціональної стилістики, 
юрислінгвістика зосереджена на лінгвістичній інтер-
претації юридичного тексту, комплексному аналізі 
мовних одиниць / усталених словосполучень (фразео-
логізмів), типових для законодавчої, дипломатичної та 
ділової сфери документа, писемного чи усного офіцій-
ного висловлювання, розглядуваного з погляду як пра-
вової, так і лінгвістичної оцінки. Варто наголосити на 
синкретичному зв’язку мови медіа та юридичної мови, 
на чому наголошується, зокрема, в інноваційних слов-
никах з юрис- та медіалінгвістики за загальною нау-
ковою редакцією професора Київського університету 
Л. Шевченко [5; 13], наукових працях Ю. Прадіда  
[6; 7], Г. Мацюк [4], В. Савончак [9], Д. Дуцик [2] та ін. 
У світовій практиці проблемам взаємозв’язку правових 
та медійних відношень присвячували праці Ф. Баверс 
(Канада), Б. Верс (Німеччина), О. Чубіна, М. Володіна 
(Росія), О. Самусевич (Білорусь) та ін.

Розглядаючи мову ЗМІ ХХІ ст. як об’єкт судової 
експертизи, юристи-експерти долучають фахові оцін-
ки філологів, зокрема медіалінгвістів, адже сучасний 
інформаційний простір багато в чому змінив і характер 
правових порушень, зокрема, в комунікації. Передусім 
варто наголосити на проблемах аналізу мовного ресур-
су впливу на масову аудиторію, що виконує одну з ос-
новних функцій медійної мови. І на сьогодні правовим 
експертам обійтися без фахової допомоги лінгвістів, 
особливо тих, хто досліджує функціональний аспект 
мови, неможливо. І на цьому окремо наголошуєть-
ся фахівцями в Програмі, створеного у 2016 р. Бюро 
лінгвістичної експертизи Українського національного 
комітету Міжнародної торгової палати (голова Бюро –  
проф. Л.І. Шевченко): «Завданням лінгвістичної екс-
пертизи є наукова інтерпретація дискусійних фрагмен-
тів тексту, виявлення тотожностей або варіативності 
у формах авторського вислову, аргументація логіки 
конструктивних елементів тексту документа, аналіз 
текстових фрагментів із лінгвостилістичного погляду з 

увагою на семантику лексеми та усталеного словоспо-
лучення» [8]. 

У процесі проведення судової експертизи до дослі-
дження фразеологічних одиниць експерти звертаються 
під час вирішення як ідентифікаційних, так і діагнос-
тичних завдань. Ми вважаємо, що природа стійких 
мовних одиниць дозволяє говорити про їх широкий 
комунікативний потенціал, що може по-різному ін-
терпретуватися в мові ЗМІ, наприклад, використання 
застарілої лексики в складі фразеологізмів без спеці-
альної експресивної мети; використання навмисно 
покручених (часто невмотивовано трансформованих) 
фразеологізмів; використання фразеологізмів у значен-
нях і зв’язках, що не властиво сучасній літературній 
мові, зумовлених впливом позалітературних елементів 
мови – територіальних чи соціальних діалектів, про-
фесіоналізмів, варваризмів та інтернаціоналізмів та ін. 
Саме тому роль фразеологізмів у текстах масової кому-
нікації виконують ключову роль, яку лінгвісти-експер-
ти мають виокремити, проаналізувавши їх смислово та 
концептуально. 

За нашими спостереженнями робота з медійними 
фразеологізмами можлива в різних видах лінгвістич-
них експертиз:

1) у лінгвістичній експертизі в справах про честь, 
гідність та ділову репутацію громадян фахівець ак-
центує на авторських фразеологізмах, які часом у ме-
діамові використовуються для створення позитивно-
го / негативного образа людини, наприклад політика 
(пор.: «Якщо куля в лоб, то куля в лоб»: Яценюк з 
ганьбою жити не буде [ipress.ua, 22.01.2014] і «Якщо 
куля в лоб…»: коли Яценюка не стане» [Новий час, 
№131, лютий 2014]; Ці руки нічого не крали: згадали 
Ющенка при створенні НАБУ [Експрес, 16.04.2015] і 
«Ці руки нічого не крали?»: відмивання грошей рука-
ми екс-президента [Україна incognito, 10.02.2015] та 
под.), іншої публічної особи (В українському шоу-біз-
несі на сьогодні пасуть задніх Лорак, Дорн і Повалій, 
тому вони такі популярні в країні-агресорі [Українська 
правда. Життя, 12.04.2016]) та ін.;

2) у лінгвістичній експертизі відповідності текстів 
нормам українського правопису фахівець звертає увагу 
на правила написання та подальшу популяризацію фра-
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зеологізма, який, наприклад, не є питомо українським 
(Язик до Києва доведе, або як приймали мовний закон 
[Українська правда, 12.05.2013]; Перший млин комом: 
хто в новому шоу найгірший [glamurchik.tochka.net, 
08.12.2016]; Розпускати «язык», або як Рада хоче змі-
нити мовну політику країни [ТСН, 10.02.2013] та под.);

3) у лінгвістичній експертизі зі справ про розпа-
лювання міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі 
звертається увагу на підтекст, який несе фразеологізм 
у певному контексті / фрагменті текста (наприклад, 
уживання фразеологізма священна корова в Україні та 
Індії), або ж уживається некоректно в різних жанрах 
ЗМІ (Цих сепаратистів в українських містах Донбасу 
розплодилося як китайців [з Facebook], Бути «тур-
ком» у цьому питанні не треба: адже це життя на-
шої країни [з Twitter]);

4) у лінгвістичній експертизі, пов’язаній з правовим 
захистом рекламної продукції, фразеологізм уживаєть-
ся часто як частина слогана, а тому має місце повто-
рюватися в різних рекламних кампаніях, що може при-
зводити до фактологічних порушень та віднесеності 
конкретного фразеологізма до конкретної рекламної 
акції (напр., «Toyota»: Розумний в гору не піде, розум-
ний в гору поїде; Льодяники «Strepsils»: Розумний в 
гору не піде, коли болить горло. Лікуйся! та ін.).

Говорячи про рекламну комунікацію, варто ак-
центувати на правових ризиках, пов’язаних з полісе-
мантичністю слова, що є основою стилістичного ка-
ламбуру і покликаний різними шляхами впливати на 
реципієнта. Фразеологічні одиниці в цьому контексті 
можуть нести основне смислове навантаження (прийо-
ми та тактики можуть бути найрізноманітніші): Вийти 
сухим із води? Це легко з Never Wet [Спрей для взуття 
Never Wet]; «Rich». Життя прекрасне. Як не крути!; 
Raptor. І комар носа не підточить; Свіже рішення 
від «Mentos». Керуй мрією; «Nuts»: Міцний горішок 
та ін. Але інколи такі оказіональні перетворення фра-
зеологічних одиниць у рекламі використовуються для 
створення двозначності, невизначеності і неточності, 
з тим, щоб будь-якою ціною досягти бажаного резуль-
тату у покупців, шляхом розповсюдження неналежної 
(недобросовісної) реклами:Удар по яйцях. Знижки до 
Великодня [Півціни на все], Роздвинь свої палички [рес-
торан суші «Якіторія»]; Куй з ними, пий з нами [пивний 
паб «Портер»]; Візьми до рота [ресторан суші «Якіто-
рія»]; Язички злижуть усе [морозиво «Геркулес»], Роз-
дягни мене! «Даринок» пропонує літній одяг для всіх 
[торговий центр «Даринок»] та ін.

Можна говорити про фразеологічну евфемізацію 
непристойного в рекламі (ряду фізіологічних процесів 

і станів, відкритих частин тіла, сексуальних відносин 
тощо). Часто така реклама апелює до молоді, яка вико-
ристовує ці мовні одиниці (фразеологізми) в позаліте-
ратурній лексиці, а тому вона близька для потенційно-
го реципієнта. 

Дослідження реклами, під час створення якої були 
використані прийоми мовної гри, що створює двознач-
ність і маскує непристойну форму (приклади ми пода-
ли вище), неможливо без використання спеціальних 
лінгвістичних знань.

Фразеологія як стилістично маркована мовна уні-
версалія в рекламних текстах дозволяє навіть на від-
стані з реципієнтом висловити емоції (позитивні / 
негативні), а створення образу через фразеологізм 
допомагає оцінити рекламний продукт із погляду 
симпатії / антипатії: Шампунь «Elseve». Коли волосся 
втрачає силу; Tide. І прання під домашнім арештом; 
Імперіал-Банк. Він – Альфа і Омегата ін.

Фразеологія часто включається в контекст слоганів 
(спостерігаємо це в телевізійному та радійному дис-
курсах), або ж навіть є структурно слоганами-фразео-
логізмами: Кров з молоком [слоган телеканалу «М1»], 
Бачити серцем [слогантелеканалу «Україну»], Ти не 
один [слоган телеканалу «1+1»],Живи музикою [слоган 
радіостанції «Люкс-fm»], Все краще – повертається 
[слоган радіостанції «Мелодія»] та ін.

Ефективним вважаємо і творення нових фразео-
логізмів(або ж з переосмисленням / трансформацією 
значень) у рекламі: золотий вік (ювелірний) [з реклами 
«КЮЗ»], золотий час (цінний, актуальний, важливий) 
[з реклами банку «Аваль»], сталевий характер [з ре-
клами «Gillette»] та ін. Щоправда, не кожен фразеоло-
гізм може бути вдалим і розтиражованим у подальших 
текстах. У рекламі за допомогою фразеології найбіль-
ше створюється каламбурів та «гри слів» як стиліс-
тичних прийомів: Reebook. Будь у формі; Redbull. На-
дає крила; Ренні. Швидка допомога вашому шлунку; 
Шампунь для волосся «PantеnеPRO-V». Блискучий 
результат та ін.

Механізми, принципи та прийоми аналізу тексту, 
які використовуються сучасної лінгвістикою, дають 
можливість не тільки зрозуміти складну семантичну 
природу тексту, а й моделювати процес подання його 
смислового змісту. Мова, зокрема, йде про функці-
онально-комунікативний підхід до аналізу тексту та 
напрацюваннях медіалінгвістики (див. нашу статтю в 
науковому збірнику «Актуальні проблеми української 
лінгвістики: теорія і практика» [10]), де вербальний та 
невербальний вплив на масового реципієнта визначає 
архітектоніку медіатекстів (зокрема, коли йдеться про 
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рекламу). Фразеологія в таких текстах є певним медій-
ним смислом, що актуалізує комунікативну орієнтацію 
в часі і просторі для реципієнта та формує певний об-
раз, що активно тиражується в масовій свідомості. 

У політичній комунікації медійні фразеологізми є 
основою для гасел та спіч-промов (див. роботи україн-
ських вчених Л. Кудрявцевої, Н. Слухай, І. Грабовенко 
та ін.). Вони часто використовуються в мові політиків 
для підсилення емоційного впливу на реципієнта (по-
тенційний електорат): Чи не напилися ще українці цією 
«живою водою?» [3S, фрагмент із виступу Ю. Тимо-
шенко, реклама програми «Шустер LIVE», 01.04.2016], 
Не треба себе вести у Верховній раді, як ті язикаті 
Хвеськи [3S, із виступу О. Ляшка, реклама програми 
«Шустер LIVE», 25.03.2016], Ми розуміємо, що в нас 
є козирний туз. Козирний туз – це народ України  
[ВО «Свобода», реклама партії, 2014 р.] та ін. Про та-
кий вплив фразеологічних одиниць на електоральну 
свідомість в теорії сучасної політичної комунікації го-
ворять і німецькі медіалінгвісти [14]. 

У політичній комунікації роль реклами особливо 
висока, адже впливає не стільки на реципієнта, скільки 
на настрої електорату. Так, у рекламних блоках деяких 
політичних партій фразеологізми (передусім укра-
їнські) вживаються саме з метою прямого впливу на 
електоральну свідомість, що може бути окремим об’єк-
том для дослідження в лінгвістичній експертизі: Купуй 
українське! Обирай «Нашу Україну»! [із реклами «НУ-
НС», 2008 р.], Вона працює! Вона – це «Батьківщина» 
[із реклами ВО «Батьківщина», 2008 р.], Захистимо 
село! «Аграрна партія України» [із реклами «Аграрної 
партії України, 2006 р.] та ін.

Лексема-ярлик, яка близька за своєю структурою до 
фразеологізма, також може бути елементом реклами. 
Зокрема, під час аналізу «етнічної толерантності та кон-
фліктності» в медіа (В. Малькова та ін. [3]) важливими 
в описі і подальшому аналізі є саме лексеми-ярлики і 
фразеологізми, які мають особливі функції в медійних 
текстах впливу. Такими текстами вважаються реклам-
ні: Люди б’ються у своїх клітках і нікому нема на них 
діла [програма «Вікна», телеканал СТБ, 14.02.2016], 
Нові тарифи вибивають із колії більшість україн-
ців [програма «Факти», телеканал ICTV, 11.03.2016], 
Душа в душу не виходить – скрутне становище  
[з програми «Говорить Україна», телеканал «Україна», 
13.04.2016] – у значенні ярликової лексеми життя; До 
останніх днів мати буде з Сергійком…але ви можете 
допомогти! [соціальна програма «SOS», ТРК «Київ», 
11.06.2015], Чорна мітка є тепер у багатьох екс-мілі-
ціянтів…[програма «Час», 5 канал,13.02.2015] – у зна-
ченні ярликової лексеми смерть та ін.

Отже, метафоричність, конотативність, експресив-
ність – усі ці характеристики фразеологічних одиниць 
надають мові ЗМІ образності та виразності, а сам фра-
зеологізм у медійній мові набуває нових відтінків у 
значенні й може активно використовуватися як із пря-
мою, так і з трансформованою семантикою. У політич-
ній комунікації фразеологізми здебільшого виконують 
маніпулятивну функцію, що впливають різними сти-
лістичними прийомами нареципієнта, а отже, можуть 
бути окремим джерельним матеріалом для фахової 
оцінки лінгвістом-експертом. 

У нових видах комунікації (беремо неожанри сти-
лю масової інформації, зокрема, live-формат (виступи 
в прямому ефірі), стенд-ап та інфотеймент телевізійно-
го дискурсу, блог та твіттер-блог (твіттер-репортаж) в 
Інтернет-сфері джерелом функціонування фразеологіз-

мів виступає позалітературна лексика (чи позалітера-
турні елементи – сленг, жаргон, просторіччя). Не менш 
важливе лінгвістичне дослідження фразеологічних 
одиниць у процесі вирішення діагностичних завдань 
під час проведення судової експертизи, зокрема коли 
йдеться про діагностику ознак емоційного стану ав-
тора в момент створення тексту. Йдеться, наприклад, 
про стилістично марковану фразеологію з елементами 
жаргонної лексики: треба пробити адресу;вибити 
чистуху буде нелегко; відкатати термін йому буде не 
просто [з Інтернет-блогу С. Жадана] та под.

Часто саме в соціальній мережі «Twitter / Твіттер» 
(жанр твіттер-репортажу) використані фразеологізми з 
молодіжних субкультур, метою вживання яких є набли-
женість до потенційного читача цього ресурсу – моло-
ді: стояти в стінки; давати двіж; вставати на диби; 
робити нерви [з твіттер-репортажів Л. Подерв’янсько-
го]. Спостережено, що популяризацію подібних фра-
зеологізмів виконують хештеги – спеціальні смислові 
маркери Інтернет-текстів: #давати_жару; #несу_брєд; 
#любов_зла; #по_тупому та ін.

Саме в комунікації розмовного стилю активним 
є апеляція на прецедентні тексти, в яких уживання 
фразеологізмів є часто невмотивованим. Дослідник 
Г. Слишкін наголошує, що ідіоматичність таких тек-
стів створює ефект повторюваності та масово впливає 
на реципієнта, тому їх уживання в розмовному стилі 
має бути абсолютно точним [11]. Порушення цих ко-
мунікативних правил apriori може стати об’єктом для 
лінгвістичної експертизи: «Ще не вмерла Україна», 
або як судять «наших диверсантів у Криму [5 канал, 
Час новин, 12.07.2016], Спочатку було слово: як мо-
лодь словесно оганьбили ветерана війни [Волинь, № 82, 
травень 2014], Реве та стогне Дніпр широкий: вболі-
вальники на Трухановому біля Дніпра співають різними 
іноземними мовами [Газета по-українськи, 22.06.2012] 
(саме текстова прецедентність може бути об’єктом для 
правової оцінки в рекламі, напр., Ні слава, ні воля не 
вмре, не загине, якщо є українці та пиво «Оболонь»  
[з реклами ТМ «Оболонь»]).

Проникнення в тексти масової комунікації (саме 
за допомогою розмовних елементів) інвективної та 
обсценної лексики також може ставати об’єктом екс-
пертного дослідження (див. дослідження інвективної 
лексики на прикладі українських видань [1]). Часом 
буває, що саме в розмовному стилі «популярним» стає 
тиражування інвективної лексики (часом сталих сло-
восполучень) чи вербальний натяк на таку лексику, що 
пролунали з вуст відомих громадських діячів та, фак-
тично, стали ідіоматичними (згадаємо хоча б словник 
т.зв. «табуйованої» лексики українців, укладений на 
основі розмовного та медійного стилів Л. Ставицькою 
[12]). У сучасній медіакомунікації прикладів з апе-
ляцією на таку лексику чимало: Ківалов – підрахуй!  
[з гасел «Помаранчевої революції-2004»], Янукович 
підарешт [з гасел «Євромайдану-2014»], Цю скотиня-
ку треба чавити [з інтерв’ю Олега Ляшка телеканалу 
«Україна», травень 2014], ПТН ПНХ [про В. Путіна, 
червень 2014], Я тебе «помножу на нуль» [з заяви  
Г. Кернеса, вересень 2012] та под.

Отже, медійна фразеологія в межах медіалінгві-
стичного підходу тлумачиться як певна експресивна 
універсалія, ментальний знак, що надає смислового 
навантаженню медійному тексту, емоційно-експресив-
ний знак масової свідомості, що дає оцінку реальній 
дійсності. Відповідно, стилістичне маркування фразео-
логізма в різних сферах комунікації на основі ознак до-
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речності / недоречності вживання може бути об’єктом 
для фахового правового аналізу. Використання тран-
сформованої моделі представлення значення фразеоло-
гізма, застосованого в спірних правових текстах (усних 
та писемних), спричиняє порушення фактологічності, 
надає емоційної (часто, суб’єктивної оцінки) описово-
сті, вільної інтерпретації, що має місце при детальному 
лінгвістичному аналізі. Вважаємо, що для вирішення 
спірних справ, пов’язаних із фаховим розглядом тек-

стів політичної, рекламної, бізнесової комунікації, 
неможливо без дослідження фразеологічних одиниць 
(за наявності медійних фразеологіхмів текст стає емо-
ційно ємним, а тому розгляд смислів у медіатексті має 
первинне значення). Функціонально-комунікативний 
аспект вивчення фразеології, очевидно, збагатив сучас-
ну стилістику і, без сумніву, знайде своє застосування 
в судовій лінгвістичній експертизі (юрислінвгістичний 
аспект).
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СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СУДОВОМУ ДИСКУРСІ 
(НА МАТЕРІАЛІ ЗАХИСНИХ АДВОКАТСЬКИХ ПРОМОВ)

У статті проаналізовано семантичні особливості фразеологізмів та пояснено їх роль у судовому дискурсі з огляду на 
іманентну впливовість цих одиниць.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, судова промова, семантичні особливості, експресивність, вплив.

Слишинская Г. М. Семантический потенциал фразеологизмов в судебном дискурсе (на материале защитных  
адвокатских речей). – Статья.
В статье проанализированы семантические характеристики фразеологизмов в судебных речах адвокатов и объяснена  
их роль как имманентных сугестогенов.
Ключевые слова: фразеологическая единица, судебная речь, семантические особенности, экспрессивность, влияние. 

Slyshynska G. M. Semantic potential of phraseology in legal discourse (based on legal defence speeches). – Article.
The article presents semantic characteristics of phraseological units in judicial speeches of lawyers on the basis of semantic anal-
ysis. And the role in the chosen genre is explained taking into account the immanent influence of these units.
Key words: phraseological unit, judicial speech, semantic features, impact.

Сучасні лінгвістичні дослідження спрямовані на 
всебічне вивчення мовних ресурсів, які не лише фік-
сують знання та уявлення людей про навколишню дій-
сність, а й зберігають національну специфіку мови. 
Однією з особливостей лексичного складу української 
мови є широке вживання фразеологічних одиниць, 
які відображають лінгвокультурні особливості носі-
їв мови. Попри загальноприйнятий факт, що фразео-
логізми не є типовими для мови права, якій властиві 
точність, офіційність, логічна послідовність, високий 
рівень стандартизації тощо [1], вивченню особливос-
тей фразеологічних одиниць, які побутують в адвокат-
ських промовах, приділяється все більше уваги у пра-
цях вітчизняних і закордонних лінгвістів [1; 3; 10; 11]. 
Дослідники юридичної лінгвістики (Т. Дубровська,  
Р. Кацавець В. Молдован, С. Начерна та ін.) відмічають 
значну кількість фразеологічних одиниць у виступах 
правників, які таким чином не лише передають логіч-
ний зміст думки, а й виражають своє емоційне став-
лення до розгляду відповідної судової справи. З огляду 
на це вважаємо дослідження фразеологізмів у судо-
вих промовах адвокатів досить актуальним у сучасній 
лінгвістиці, оскільки вони надають мовленню адво-
катів експресивного забарвлення, що збагачує судову 
лексику особливим семантичним потенціалом.

Метою пропонованої розвідки є виявлення семан-
тичного та впливового потенціалу фразеологічних 
одиниць у судових промовах адвокатів. Досягнення 
поставленої мети вимагає вирішення таких завдань:

1) розглянути основні ознаки фразеологічної оди-
ниці (далі – ФО);

2) виокремити та описати семантичні особливості 
ФО в жанрі судової промови;

3) пояснити їх роль в обраному жанрі з огляду на 
притаманну їм впливовість.

Предметом пропонованого дослідження є семанти-
ка фразеологічних одиниць, а об’єктом – тексти судових 
промов адвокатів зі збірки «Судові промови адвокатів 
України», що містить тексти промов відомих адвокатів 
України різних поколінь: від фахівців радянського пе-
ріоду до представників сучасного правництва, які вели 
захист у кримінальних і цивільних справах [13].

Основними методами нашого дослідження стали 
компонентний аналіз, який допоміг виявити семантич-
ний потенціал зафіксованих ФО; кількісні підрахунки, 
що дали змогу встановити динаміку вживання певних 

лексем у тексті; описовий метод прислужився в жан-
ровій кваліфікації аналізованого матеріалу. Фактичну 
базу роботи становлять 150 фразеологічних одиниць, 
виокремлених у площині 5-ти судових промов із зазна-
ченої збірки «Судові промови адвокатів України» [13].

Як наука, фразеологія виокремилася лише у XX ст.  
Питання теорії фразеології вивчали Л. Авксентьєв,  
М. Алефіренко, А. Альохіна, Н. Амосова, В. Архан-
гельський, Л. Булаховський, В. Виноградов, В. Гак,  
М. Демський, В. Жуков, О. Кунін, О. Мелерович,  
В. Мокієнко, Є. Поливанов, Л. Скрипник, О. Смир-
ницький. Серед іноземних мовознавців – Ш. Баллі,  
Л. Сміт та ін. З посиленням інтеграційних процесів і 
міжнародних правових зв’язків певний інтерес викли-
кає вивчення промов адвокатів із залученням фразеоло-
гії у працях Д. Баранник, О. Діомідової та ін. Оскільки 
мова права постійно еволюціонує, то важливо з’ясува-
ти, яку семантичну й емоційно-експресивну роль віді-
грають фразеологізми в текстах промов правників.

У лінгвістиці існують різні визначення фразеологіз-
му. На думку В. Ярцевої, фразеологізм (фразеологіч-
на одиниця) – загальна назва семантично пов’язаних 
сполучень слів і речень, які, на відміну від подібних 
за формою семантичних структур, не відтворюються 
відповідно до загальних закономірностей вибору і ком-
бінації слів під час організації висловлювання, а від-
творюються у мовленні у фіксованому співвідношенні 
семантичної структури і певного лексико-семантично-
го складу [8, с. 559]. У наступному визначенні Ю. Ка-
раулова йдеться про те, що фразеологізм (фразеологіч-
на одиниця) – загальна назва семантично пов’язаних 
сполучень слів, які не утворюються у мовленні (як по-
дібні за формою семантичні структури – словосполу-
чення чи речення), а відтворюються в ньому в узуально 
закріпленому за ними стійкому співвідношенні змісту 
та певного лексико-граматичного складу [4, с. 605]. 
Згідно з дефініцією П. Леканта, фразеологізм (фразе-
ологічна одиниця) є складною міждисциплінарною 
одиницею, у формі і значенні якої взаємодіють оди-
ниці різних рівнів [7, с. 61]. Відповідно, В. Мокієнко 
розуміє поняття фразеологізму як «порівняно стійке, 
відтворюване, експресивне сполучення лексем, що має 
цілісне значення» [9, с. 15]. Отже, вчені розглядають 
фразеологізми з різних позицій, аналізуючи їх семан-
тичну зв’язаність, лексичну будову, узус та міждисци-
плінарність.



201Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

Узагальнюючи підходи вчених до визначення цих 
понять, вважатимемо, що фразеологізм – це семан-
тично пов’язане сполучення слів, що виникає у мові 
як результат метафоризації його значення та відтворю-
ється у вигляді специфічної, усталеної та цілісної кон-
струкції.

Зазначимо, що фразеологія тісно пов’язана з інши-
ми галузями, зокрема із психологією, оскільки особли-
вість людської психіки – одна з важливих передумов 
виникнення фразеологізмів. У цьому руслі заслугову-
ють на увагу класичні праці В. фон Гумбольта, Ф. де 
Соссюра та О. Потебні, які засвідчують, що семантич-
ну природу мовних явищ потрібно шукати у психіці та 
ментальності людини.

В. фон Гумбольдт та Н. Телія, акцентуючи увагу на 
семантичному потенціалі фразеологізмів, наявності в 
їхній структурі внутрішньої та зовнішньої форм, наго-
лошують, що фразеологізми є продуктом ментальної 
свідомості, який відтворює спосіб осмислення дійсно-
сті у процесі комунікації. Внутрішня форма фіксує пев-
ну ситуацію або її фрагмент, історичний факт, подію 
тощо. Тобто мовленнєву ситуацію переосмислюють 
так, що за нею закріпляються лише суттєві смислові 
зв’язки. Згодом переосмислена ситуація у вигляді фра-
гмента потрапляє в мовленнєву картину певного лінг-
вокультурного соціуму, і її використовують для опису 
аналогічної ситуації завдяки актуалізації спільного се-
мантичного компонента – інваріанта [14].

Фразеологізми надають мовленню адвокатів емо-
ційного й експресивного забарвлення. Такої думки 
дотримується В. Мокієнко, який уважає, що це одні з 
головних характеристик ідіоми [9, с. 17]. Отже, фра-
зеологія оперує суттєвою базою засобів, надаючи мові 
права особливого семантичного потенціалу. Більшість 
фразеологічних одиниць у текстах правників познача-
ють ті самі поняття, які можна передати загальновжи-
ваними словами та описовими конструкціями. Проте 
фразеологізми суттєво відрізняються від синонімічних 
слів і словосполучень смисловими нюансами, емоцій-
ністю та експресивністю. Для підтвердження цієї дум-
ки наведемо такі приклади: «Так, громадянин Шпак, 
на якого падала цілком обґрунтована підозра, виявля-
ється, «в боргах, як у шовках» [13, с. 23]; «Постано-
вою прокурора Ленінського району від 31 серпня 1988 
року, у якій чорним по білому написано, що справа про 
крадіжку грошей із каси магазину була закрита за не-
встановленням осіб, які вчинили крадіжку» [13, с. 41]; 
«Обшук Белової і Вегери ніяких результатів не дав, але 
ні з того ні з сього заговорив Шпак» [13, с. 32] тощо.

Як зазначено вище, поєднання у фразеологізмах 
номінативних та емоційно-оцінних елементів дає змо-
гу комунікантам, зокрема адвокатам, використовувати  
у виступах фразеологізми не лише для передавання 
логічного змісту думки, а й для вираження емоційного 
ставлення до розгляду відповідної судової справи.

Щоб з’ясувати семантичні особливості фразеоло-
гізмів у публіцистичному стилі, до якого відносимо 
жанр судової промови [12], звернемося до її детальні-
шого аналізу.

Поняття судової промови не має чіткої рефлексії 
у науковій літературі. Так, Т. Дубровська вважає, що 
судова промова – це шанс адвоката на фінальному ета-
пі судового процесу виявити себе як професіонала з 
високою комунікативною компетенцією і в результаті 
відстояти інтереси підзахисного [1, с. 9]. В. Молдован 
розуміє її як промову в судових дебатах, де захист під-
судного надає аналіз доказів, викладає міркування по 

суті обвинувачення, кваліфікації злочину, пропозиції 
щодо міри покарання, інші питання, що мають зна-
чення для правильного вирішення справи [10, с. 43].  
С. Начерна трактує промову адвоката як ділову пу-
блічну промову, судову за типом і дорадчу (стосовно 
суду) за характером [11, с. 262]. Дослідниця вважає, що 
цей тип судової промови характеризується обмеженою 
сферою застосування, оцінювально-правовою приро-
дою, ознаками полемічності, обмеженістю її предмета, 
певними умовами для її адресата.

У нашому дослідженні судова промова – це промо-
ва, звернена до суду та інших учасників судочинства 
і присутніх під час розгляду кримінальної, цивільної, 
адміністративної справи, у якій містяться висновки 
щодо тієї чи іншої справи. Н. Івакіна зазначає, що мета 
захисної промови – перекваліфікувати злочин після 
промови обвинувача й обґрунтувати аргументи про 
зміну міри покарання [3, с. 75]. Ми вважаємо, що ос-
новними завданнями промови адвоката є аналіз та пра-
вова оцінка обставин справи, а також характеристика 
особистості підзахисного та його мотивів. Згідно із 
твердженням І. Морозової, такий тип виступу об’єднує 
дві функції: функцію повідомлення та функцію впливу 
[16, с. 64]. Тому основну функцію промови адвоката 
в окресленому дослідженні розуміємо як здійснення 
мовленнєвого впливу на суд присяжних.

На думку сучасних учених (Т. Дубровська, В. Мол-
дован, Р. Кацавець), судовий дискурс чітко регламенто-
ваний екстралінгвістичними чинниками: процесуаль-
ним законодавством, рівнем юридично-комунікаційної 
підготовки і функціями учасників, високим ступенем 
емоційної напруги, визначеної зацікавленістю учасни-
ків судових слухань у результаті розгляду криміналь-
них, цивільних, адміністративних справ та ін.

Для визначення ролі фразеологічних одиниць в 
обраному жанрі з огляду на притаманну їм іманент-
ну впливовість розглянемо на конкретних прикладах 
найяскравіші вживання виокремлених ФО.

Як зазначають учені В. фон Гумбольт, Ф. де 
Соссюр, О. Потебня та В. Мокієнко, фразеологізми  
є емоційно-експресивним засобом вираження думки.  
У жанрі судової дискусії вони вживаються для зниженої 
чи негативної характеристики людей, їх учинків, для 
позначення назв осіб, груп людей, для оцінки певної 
ситуації, для образного називання дій, процесів, ста-
нів тощо. Важливою стилістичною функцією фразем-
них висловів є створення атмосфери гострої полеміки. 
Експресія фразем особливо відчутна у зіставленні із 
синонімічними нейтральними висловами, наприклад: 
«Бачити, то бачили, але й не дуже побачиш, коли той 
цезар чи наполеон раптом вигулькне десь «із списку», 
мов Пилип із конопель» [12]. Фразеологізм «мов Пилип 
із конопель» має значення «недоречно, недоладно або 
невчасно сказати що-небудь чи виступити із чимось» 
[15, с. 64]. У наведеному контексті він набуває іншого 
значення – «з’явитися несподівано, раптово». Заміна 
його у фразі синонімічним прислівником позбавить 
текст емоційності, виразності.

В аналізованих судових промовах спостерігаємо 
активне використання фразеологізмів кількох типів. 
Так, популярними є звороти на позначення назв осіб, 
груп людей. Наприклад, слово «Іуда (Юда)» має норма-
тивне тлумачення «зрадник, запроданець» [15, с. 138].  
У судовій промові на захист інтересів релігійної гро-
мади Української православної церкви (Київського 
патріархату) зневажлива, негативна конотація його 
поглиблюється уточнювальним компонентом: «А для 
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виконання свого плану Королюк, за словами того ж 
Крючкова, ніби шукає «Іуду з ім’ям», тобто якогось ві-
домого діяча з лівого табору, який погодився б очолити 
нову хвилю невдоволення» [13].

Популярним мовновиражальним засобом у аналізо-
ваних судових промовах є фразеологізми на позначен-
ня вад, негативних рис характеру людей, наприклад: 
«Прокурор Морозов, ваша честь, добре бачить колоди 
в чужому оці, не визнаючи у своєму бодай порошинки» 
[13]; «Уявляю собі громадянина Марчука, як він хи-
тромудро й зухвало обводить кругом пальця тюремну 
охорону» [13]; «Закони економіки, закони демократії, 
зрештою, закони життя таким «до лампочки» [13]. 
Тобто фразеологізми є виразними характеристиками 
моральної недолугості, певних людських вад згадува-
них учасників судового процесу. При цьому усталене 
фразеологічне значення може набувати чіткіших се-
мантичних рис за рахунок долучених до них епітетів, 
метафор тощо. Скажімо, у наведеному прикладі екс-
пресивність фразеологізму «обвести кругом пальця» 
у значенні «спритно обдурити, перехитрити кого-не-
будь» [15, с. 211] посилюється ще й оцінними прислів-
никами «хитромудро» і «зухвало». Жаргонний фразео-
логізм «до лампочки» – «щось для когось не потрібне 
або не має значення; байдуже комусь до кого-, чого-не-
будь» [15, с. 351] – уживається замість нейтрального 
«байдуже».

Експресивні фраземи в аналізованих судових про-
мовах вживаються також для оцінки певної ситуації. 
Їх зміст передається не окремим словом чи словоспо-
лученням, а цілим реченням – ось, наприклад, як по-
лемічно зображено ситуацію слідчої дії: «Стосунки 
пана прокурора, слідчого і виконавчої влади вже стали 
притчею во язицех: протистояння було, є, і, мабуть, 
буде» [13].

Одна з основних функцій фразеологізмів полягає в 
образному називанні дій, процесів, станів. Замість ней-
тральної використовується експресивна номінація дії, 
наприклад: «Час нас учить не сприймати за чисту мо-
нету все те, що обіцяють, чим задобрюють і чим ляка-
ють наші судді» [13]. Усталений вислів «сприймати за 
чисту монету» означає «щиро вірити, наївно вважати 
що-небудь за істину, правду» [15, с. 218]. Замість та-
кого стилістично нейтрального вислову адвокат вико-
ристовує оцінний зміст фразеологічно зв’язаних слів. 
Так само фраземи додають виразності, експресивнос-
ті у такі тексти: «Але створено прецедент, через який 
тепер кожному сверблять руки (тобто «кожному 
хочеться») внести свою лепту (тобто «здійснювати 
щось») у це спірне питання» [13]; «Але за таких умов 
на горіхи перепадатиме (тобто «діставатиме пока-
рання») Попкову» [13].

Поєднання із синонімічними стилістично ней-
тральними висловами виявляє додатковий оцінний 
зміст фразеологізмів, їх стилістичну роль в увиразнен-
ні емоційно висловленої думки. Трапляються серед 
фразеологізмів звороти, значення яких відрізняється 
від того, яке подано у загальномовному словнику. На-
приклад, «видати на-гора» – це за словником «видобу-
вати на поверхню із шахти (про вугілля, руду і т. ін.)»  
[15, с. 93]. У тексті аналізованої судової промови цей 
вислів має значення «оприлюднити», пор.: «Але як 
юрист, Цапенко був більш обережним у своїх вислов-
люваннях, на відміну від декого, хто поспішив видати 
на-гора всі свої домисли» [13].

Звичайно, що експресивний зміст фразеологізмів 
пов’язується зі ступенем вияву ознаки. Так, у функції 

прислівника міри і ступеня вживаються такі фраземи: 
«вилами по воді писано» – «невідомо, як буде» [15, с. 139];  
«в дошку» – «дуже сильно» [14, с. 287]. Вони з різних 
боків характеризують дію, процес, стан, наприклад: 
«Цапенко, хоч і помилявся, але зробив уже багато. 
Що ж коїтиме Воронов, вилами по воді писано» [13]; 
«Проте інформація викликала в різних колах таке за-
непокоєння саме тому, що вона була лівою «в дошку» 
[13].

Так само, як і семантичні варіації, впливову силу 
ФО увиразнюює їх структурна варіативність.

Трансформовані фразеологізми – яскравий при-
клад ставлення автора, тобто адвоката, до висловлю-
ваного. У текстах судових дискусій використовуються 
різні види трансформації фразеологізмів: поширення 
компонентного складу, заміна компонента, контамі-
нація, лексична та семантична трансформації. Ча-
сто адвокати вдаються до модифікації структури і, 
відповідно, семантики фразеологізмів. Прикладом 
контамінації, коли об’єднують два фразеологізми в 
один, може бути такий вислів, зафіксований у справі  
О. Тарнавського: «ламати посипані попелом голо-
ви», де об’єднано два фразеологізми: «ламати голо-
ву» – «перейматися турботами, переживати, шукаю-
чи розв’язання якогось питання, виходу зі скрутного 
становища і т. ін.» [15, с. 246] та «посипати попелом 
голову» – «вдаватися в тугу, втрачати мужність, на-
дію» [15, с. 527]. У результаті контамінації новоутво-
рений фразеологізм набуває значення «шукати вихід 
із безнадійного, скрутного становища».

У промові на захист Н.О. Нечепуренка спостері-
гається поєднання кількох прийомів зміни структури 
фразеологічної одиниці, від чого, звичайно, зміню-
ється її значення. Трансформоване прислів’я «ложка 
дьогтю псує бочку меду» змінило структуру і семан-
тику. У контексті воно конкретизувалося, пристосову-
ючись до нього змінилось і значення: «Вимальовуючи 
портрет переконливого хапуги, який на очах Золота-
ренка і Штаровського натоптує кишені державною 
готівкою, він замішував фарби за перевіреним рецеп-
том: до чайної ложечки правди додавав відро брехні, 
припущень та вигадок» [13].

У цій самій промові спостерігаємо такий вид 
трансформації ФО, як поширення компонентного 
складу. Під час розгортання у фразеологізмі значен-
ня його, як правило, залишається тим самим, додат-
кові компоненти лише підсилюють експресивність 
сполучення. Внаслідок поширення компонентів від-
бувається їх уточнення, підсилення експресії ФО, ак-
туалізується її внутрішня форма: «І чому губителів 
природи ніхто не вдарить як слід по рукам? – запи-
тують інші. Риторичні ці оклики чуються вже не 
рік і не два, пане суддя. Та що з того? Браконьєрська 
совість непробудно спить. А по шкідливих руках 
вдарити ніяк, бо нікого досі не схоплено за шкідливу 
руку» [13].

Реконструкція семантики і рівня сугестогенності 
зафіксованих ФО дає підстави стверджувати: 1) на се-
мантичному рівні у жанрі судової промови ФО вжива-
ються для позначення назв осіб, груп людей, зниженої 
чи негативної характеристики людей, їх учинків, для 
оцінки певної ситуації, для образного називання дій, 
процесів, станів тощо; 2) впливову силу ФО увираз-
нює їх структурна варіативність та потужний емоцій-
но-експресивний потенціал як основний компонент 
сугестивно маркованих текстів [5]. За допомогою тран-
сформованих фразеологізмів адвокат висловлює своє 
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ставлення до події, справляючи переконливе враження 
на присутніх і тим самим досягаючи позитивного ре-
зультату у вирішенні судової справи.

Отже, можемо стверджувати, що фразеологія та її 
багатоаспектне вивчення в межах юридичного дискур-

су є перспективним напрямом сучасного мовознавства, 
що уможливить з’ясування не лише сугестивного по-
тенціалу фразеологічного сегмента лексичного складу 
національної мовної системи, а й усього спектра впли-
вових засобів мови загалом.
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ПОЛІТИЧНИЙ РИТУАЛ: ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ СКЛАДНИКИ

Статтю присвячено одній з актуальних проблем політичної лінгвістики – вивченню специфіки політичного ритуалу. 
Розглянуто ритуал у культурологічному аспекті та простежено еволюцію ритуалу як компонента культури людства. 
Подано визначення політичного ритуалу та представлено його складники. Наголошено на релевантності вербальних 
компонентів політичного ритуалу та описано основні жанрові різновиди ритуалів української політичної комунікації. 
Матеріалом дослідження слугували ритуальні тексти звернень і виступів українських політиків.
Ключові слова: політичний дискурс, політична комунікація, політичний ритуал, мовленнєвий жанр.

Стрий Л. И. Политический ритуал: вербальные и невербальные составляющие. – Статья.
Статья посвящена одной из актуальных проблем политической лингвистики – изучению специфики политического ри-
туала. Ритуал рассмотрен в культурологическом аспекте и прослежена эволюция ритуала как компонента культуры 
человечества. Предложено определение политического ритуала и охарактеризованы его составляющие. Доказана реле-
вантность вербальных компонентов политического ритуала и основных жанровых разновидностей ритуалов в украин-
ской политической коммуникации. Материалом исследования послужили ритуальные тексты обращений и выступлений 
украинских политиков.
Ключевые слова: политический дискурс, политическая коммуникация, политический ритуал, речевой жанр.

Striy L. I. Political ritual: verbal and nonverbal components. – Article.
The article is devoted to one of actual problems of political linguistics – the specificity of the political ritual. Considered ritual in 
cultural aspects and traced the evolution of the ritual as part of human culture. Posted definition of political ritual and presented its 
ingredients. Emphasized the relevance of political ritual verbal components and describes the main types of rituals genre Ukraini-
an political communication. Research materials were used as ritual texts appeals and statements Ukrainian politicians.
Key words: political discourse, political communication, political ritual speech genre.

До актуальних проблем сучасної політичної лінгві-
стики насамперед відносять визначення параметрів 
політичної комунікації як засадничих ознак функціо-
нування політичного дискурсу: міфологізації, театралі-
зації, ритуалізації й агональності. Серед цих параметрів 
ритуалізація має актуалізовану семіотичну специфіку: 
вона поєднує елементи різних знакових систем, зо-
крема вербальні, просторові та візуальні, серед яких 
домінують перші. Ритуальна політична комунікація 
реалізується через мовленнєві жанри привітання, інав-
гураційної промови, побажання, подяки, некрологу та 
інших, характерною рисою яких є перевага фатики над 
інформативністю, увиразнення етикетного характеру 
вербаліки та загальної комунікативної ваги цих жанрів 
у сфері політичних інтеракцій. Проте проблеми реалі-
зації ритуалізації в українському політичному дискурсі 
та функціонування ритуальних жанрів політичної ко-
мунікації залишаються невирішеними, що і визначає 
актуальність нашої наукової розвідки.

Ритуал як складний знак культури та комунікації 
здебільшого ставав предметом вивчення філософів 
і культурологів (М. Еліаде, К. Леві-Стросс, Б. Мали-
новський, Е.Б. Тайлор, В. Тернер, В.М. Топоров та 
ін.). Проте з погляду семіотики, лінгвосеміотики та 
мовознавства складники ритуалу також є актуальним 
предметом дослідження, зокрема це стосується семан-
тичного навантаження його знакових елементів.

Ритуал як складний знак має власні компоненти, 
функції та способи реалізації. Ритуал у семіотичному 
аспекті частково досліджено в межах семіотики мисте-
цтва (Н.Б. Мечковська) та комунікативістики (Г.Г. По- 
чепцов). Лінгвісти зосередили увагу на особливому типі 
дискурсу – ритуальному (В.І. Карасик), а також ритуа-
лізації як одному з параметрів політичної комунікації 
(Н.В. Кондратенко). Серед ритуальних жанрів політич-
ної комунікації опрацьовано лише жанр інавгураційної 
промови (О.В. Горіна, О.В. Спиридовський, А.Т. Тазмі-
на, Л.С. Чикілева, О.Й. Шейгал та ін.), інші ж ритуальні 
жанри, їх структура, семантика та прагматична скерова-
ність узагалі залишилися поза увагою науковців.

Мета статі – визначити та схарактеризувати специ-
фіку політичних ритуалів (далі – ПР) в українському 
політичному дискурсі (далі – ПД).

Ритуалізація політичної комунікації (далі – ПК) 
ґрунтується на взаємоперетині політичного дискурсу 
з релігійним. О.Й. Шейгал, порівнюючи ці два типи 
дискурсів, зазначає, що «сприйняті некритичною сві-
домістю і підкріплені вірою в авторитет лідера (царя 
земного і небесного) політичні гасла стають постулата-
ми політичної релігії» [7, с. 28–29]. Політичне мовлен-
ня здатне виконувати магічну, ритуальну функцію, яка 
подібна до магічної функції заклинань у первісних су-
спільствах. А.П. Чудінов серед ознак ПК називає риту-
альність та інформативність: «За загальним правилом, 
політичні тексти повинні бути максимально інформа-
тивними, тобто реалізовувати комунікативну функцію. 
Однак ПК часто є ритуальною, тобто характеризується 
фіксованою формою та відсутністю настанови на но-
визну змісту» [6, с. 58]. На думку дослідника, основне 
завдання ритуальної комунікації – фіксування своєї 
прихильності до чинних правил та підтвердження сво-
єї соціальної ролі.

Важливість ритуалу в житті як первісної, так і сучас-
ної людини, дає підстави Г.Г. Почепцову виокремити 
особливий тип комунікативної взаємодії – перфоманс-
ну комунікацію, що пов’язана з ритуалами, які, зокре-
ма, дослідник вважає «важливим складником життя 
будь-якого суспільства. Одночасно зі значеннями, що 
вже втрачені із часом, вони несуть у собі чіткі комуні-
кативні вказівки» [5, с. 330]. Перфомансна комунікація 
охоплює не лише ритуальні дії, а й зосереджена пере-
важно на різноманітних ритуалах, що становлять важ-
ливий складник життя людини – ритуали народження, 
хрещення, весілля, поховання тощо. Усі найважливіші 
події в житті людини та колективу супроводжуються 
ритуалами: свята, дні народження, урочисті події. Така 
ситуація характерна і для великих спільнот, а також для 
цілих народів і держав.

Ритуал як магічна дія поступово трансформувався, 
наповнюючись іншою семантикою та цільовим при-
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значенням. У ПК ритуальні дії насамперед пов’язані зі 
святковими подіями та урочистостями, коли люди кон-
солідуються навколо політика або політичної сили, що 
виконують умовну роль «шамана», магічного суб’єк-
та. Такий суб’єкт перебуває в центрі ритуальних дій, 
здебільшого ними керує, проте функціонування риту-
алу залежить від злагоджених дій усіх безпосередніх 
учасників та спостерігачів. Ритуал має визначені зміст 
і структуру, які не можна порушувати, тому що саме 
незмінність і традиційність ритуалів визначають їх 
цінність.

На думку Н.В. Кондратенко, ритуальна специфіка 
ПК полягає в наявності певних дій, підпорядкованих 
відповідним вимогам: «Зумовленість хронотопу, визна-
ченість учасників, етикетність вербального складника, 
регулярність або періодичність, значущість для кон-
кретного соціуму» [2, с. 38]. Зумовленість хронотопу 
пов’язана з тим, що ритуальні дії відбуваються не без-
системно, випадково, а в закріплений час у відповідно-
му просторі, тобто нічого випадкового чи спонтанного 
в ритуалі немає. Так, новорічне звернення президентів 
звучить завжди напередодні Нового року, що передба-
чає і вказівку на закріпленість цих часових меж, напр.: 
Перш ніж наповнити келихи, за мить до дванадцяти 
ударів, які сповістять про Новий рік <...> (Привітання 
з Новим роком, П. Порошенко, 2015 р.).

Визначеність учасників ритуалу вказує на обраність 
його суб’єктів, оскільки безпосередньо взяти участь у 
ритуалі може лише певна група людей, інші – спостері-
гачі, учасники завжди зафіксовані в ритуальних форму-
лах звернення, напр.: Дорогий мій український народе, 
гості, шановна українська громадо, шановний україн-
ський Хрещатику і Майдане! (Інавгураційна промова 
на Майдані Незалежності, В. Ющенко, 2005 р.).

Етикетність вербального складника вказує на те, 
що всі виступи, промови і звернення як лідера, так і 
учасників ритуалу, мають фатичний характер, тому 
позбавлені елементів новизни. Вони містять вербаль-
ні етикетні формули передусім привітань і побажань, 
напр.: Дорогі друзі! За кілька секунд настає Новий 
рік. Вітаючи вас із Новим роком і зі світлим Різдвом 
Христовим, згадаймо те найкраще, чим запам’ятався 
для нас рік минулий і побажаймо нашим рідним ща-
стя (Привітання з Новим роком і Різдвом Христовим,  
Л. Кучма, 2004 р.).

Регулярність чи періодичність залежать від того,  
з якою подією в житті суспільства пов’язаний ритуал,  
і мають закріплені часові межі або дати проведення. 
Так, новорічні привітання – це щорічний ритуал, інавгу-
рація – раз на п’ять років, інші святкові події переважно 
щорічні, напр.: Сьогодні ми разом зі світовою спільно-
тою відзначаємо Міжнародний день прав людини. Цей 
день знаменує собою річницю ухвалення Генеральною 
Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини, яка 
стала наріжним каменем на шляху встановлення та 
забезпечення єдиних для всього цивілізованого світу гро-
мадянських прав і свобод (Привітання з Міжнародним 
днем прав людини, В. Янукович, 2007 р.).

Останній показник – соціальна значущість – пере-
творює ритуал на дію, що консолідує суспільство, стає 
визначною знаковою подією особливого змісту для 
всіх її учасників. І факт об’єднання народу обов’язково 
фіксують у тексті ритуальних промов, напр.: Ми – всі 
разом, увесь народ від Донбасу до Карпат – здатні 
досягати великих цілей (Привітання з Новим роком, 
В. Ющенко, 2010 р.); Шановні мої співвітчизники! До 
тих, хто живе на Заході і на Сході, на Півдні, Півночі 

й у Центрі, у селищах і містах України, звертаюся як 
до єдиного і неподільного Українського народу (Приві-
тання з Новим роком, Л. Кучма, 2005 р.). У ритуальних 
виступах українських політиків ідея консолідації наро-
ду завжди є одним із головних семантичних елементів.

У лінгвістиці подають таку дефініцію ПР: «Полі-
тичний ритуал – сукупність традиційних дій, що здій-
снюють у визначеному порядку, тобто певні норми й 
форми символічної політичної поведінки» [1, с. 228]. 
При цьому органічне поєднання вербальних і невер-
бальних елементів не дає стверджувати пріоритет 
будь-якого з компонентів. У політичній комунікації ПР 
передусім пов’язані з переломними моментами в житті 
суспільства та важливими святами й урочистостями, 
напр.: Україна разом з усім людством наближається 
до епохального рубежу, за яким – XXI століття і тре-
тє тисячоліття. У переддень цієї хронологічної віхи 
ми водночас переступаємо і через доленосний істо-
ричний рубікон. Саме так слід розглядати і оцінювати 
волевиявлення українського народу на президентських 
виборах (Інавгураційна промова, Л. Кучма, 1999 р.).

А. Кравець вважає, що «ритуал потрібно розглядати 
як «надійний спосіб формування стереотипів поведін-
ки, як символічну дію, у якій певна спільнота «прожи-
ває» важливі для неї події» [3, с. 78]. Серед найвідо-
міших дослідників ритуальної комунікації А. Кравець 
називає П. Фрідріча [8] та В. Тернера [9]. Ґрунтуючись 
на ідеях П. Фрідріча, дослідниця подає таку дефініцію 
ПР з погляду антропології: «<…> ми схильні розгляда-
ти ритуал як певний набір культурно визначених цере-
моній та дій, що періодично повторюються і стосують-
ся надприродних явищ. Але водночас вони обов’язково 
мають бути пов’язані з певними соціальними процеса-
ми. Наприклад, воцаріння вождя або короля має супро-
воджуватися певними ритуалами, так само як і одру-
ження, народження, дорослішання тощо» [3, с. 78]. 
Серед найважливіших ПР А. Кравець називає «корона-
цію політичного лідера», «яка обов’язково мала супро-
воджуватися певними усталеними ритуальними діями 
як із боку самого лідера, так і з боку всього соціуму» 
[3, с. 82]. Цьому ритуалу відповідає наша інавгурація 
президента. При цьому дослідниця виокремлює такі 
типи ПР, як фієста, ініціація, інаугурація та похован-
ня. А метою ПР вважає «збереження життєдіяльності 
соціуму, владної ієрархії та відокремлення «своїх» від 
«чужих» у груповій консолідації» [3, с. 84], напр.: Наш 
ворог довго й наполегливо тренувався, щоб напасти на 
Україну. А от ми тоді не були готові до такого під-
ступного віроломства (Виступ на параді до Дня Неза-
лежності України, П. Порошенко, 2014 р.).

На думку О.Д. Бойко, «пріоритетними цілями вико-
ристання політичного ритуалу є: а) забезпечення контр-
олю соціальної психіки у великих і малих групах у про-
цесі захоплення, використання, утримання політичної 
влади; б) закріплення та підтримання необхідних для 
здійснення впливу норм поведінки і стосунків; в) уста-
лення та канонізування стереотипних дій» [1, с. 229].  
Цим завданням підпорядковані й усі ПР, що орієнто-
вані на ідею об’єднання народу навколо свого лідера 
як міфологічної фігури, «надістоти», якою в давні часи 
був лідер племені, шаман. Такий лідер під час ритуалу 
наголошує на своїй винятковості, обраності, тому за-
кликає на підтвердження своїх слів вищі сили. Це мож-
на зафіксувати й на текстовому рівні ритуальних про-
мов, напр.: Що я відчував, тримаючи руку на Святому 
Пересопницькому Євангелії? Відповідальність і сми-
ренність. Перед народом України, який у ході вільного 
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волевиявлення віддав за мою кандидатуру більшість 
голосів. Перед Всевишнім, волею якого я вступаю на по-
саду глави Української держави в такий непростий для 
неї час (Інавгураційна промова. В. Янукович, 2010 р.);  
За Конституцією України Президент є главою держа-
ви. Це означає, що єдиний носій суверенітету і єдине 
джерело влади – народ – покладає на нього гарантії 
забезпечення громадянської злагоди в суспільстві, уз-
годження у діяльності органів державної влади та їх 
взаємодії з органами місцевого самоврядування. Я це 
робитиму (Інавгураційна промова, Л. Кучма, 1999 р.).

Для аудиторії під час ПР лідер виконує особливу 
функцію, його сприймають не лише як політика, а й як 
головну особу в ритуалі. Б. Малиновський, досліджу-
ючи ритуали примітивних племен, наголошує на тому, 
що дві ролі – шамана, знахаря та соціального лідера – 
чітко розрізняються: «Будь-який туземець без коливань 
може сказати вам, чи виступає людина в ролі знахаря в 
цей момент, чи в ролі керівника землеробних робіт» [4, 
с. 31]. Так само і в ПР учасники ідентифікують свого 
лідера як людину, яка проводить ритуал та об’єднує на-
род, напр.: Ніхто й ніколи вже не зможе підірвати нашу 
єдність. Із соборністю в думці, з єдиною Україною в 
серці ми всі разом назавжди будемо єдиною україн-
ською політичною нацією, у складі якої рівною мірою 
комфортно почуватимуться всі етноси. Зі святом Со-
борності вас, дорогі мої! (Привітання із Днем Собор-
ності, П. Порошенко, 2015 р.). Ідея об’єднання нації 
таким чином стає однією з основних у ПР.

Для всіх учасників проведення ПР є дуже важли-
вим, тому що «на соціальному рівні політичний ритуал 
виконує ідеологічну функцію (формування і збережен-
ня групової ідеології, що пояснює та регламентує пове-
дінку групи) та ідентифікаційну (створення і збережен-
ня позитивного образу «ми») [1, с. 229]. Політичний 
лідер ототожнює себе з народом, виступає разом з усі-
ма учасниками ритуалу як єдина потужна сила, напр.: 
<…> спільними зусиллями інститутів влади, громад-
ських та правозахисних організацій ми подолаємо 
проблеми перехідного періоду і перетворимо Україну в 
одну із провідних держав світу, де право жити гідно 
буде наповнене реальним змістом (Привітання з Між-
народним днем прав людини, В. Янукович, 2007 р.).

За таких умов частотним є використання грама-
тичних форм першої особи множини і відповідних 
займенників. Політичні лідери також підкреслюють 
єдність із народом в історичному аспекті та ототожню-
ють усіх учасників ПР зі своєю родиною, напр.: Підні-
маючи цей святковий келих за здоров’я кожного з вас 

і моєї сім’ї – президенти теж люди, – хочу закликати 
вас пам’ятати, чиїх батьків ми діти. Ми – нащадки 
Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана 
Хмельницького, Івана Франка, Михайла Грушевського, 
Тараса Шевченка, Лесі Українки – маємо пишатися, 
що живемо в часи незалежної держави, про яку мрія-
ли, за яку боролися і яку тепер розбудовувати нині су-
щим поколінням українців (Привітання з Новим роком, 
Л. Кучма, 2004 р.).

Зважаючи на це, основними формами політичного 
ритуалу є традиції, звичаї, обряди, церемонії, які «фік-
сують, регламентують і передають від покоління до по-
коління комплекс певних дій, норм і звичаїв, взаємин 
між людьми» [1, с. 229]. У політичній комунікації кіль-
кість ритуалів обмежена: парад, демонстрація, інавгу-
рація, привітання та урочисті звернення. При цьому в 
цих типах різне співвідношення вербальних та невер-
бальних елементів. Так, паради та демонстрації – це 
ПР, у яких переважає подієвий та візуальний чинники, 
а вербальний мінімізовано. В інавгурації, привітанні та 
урочистому зверненні, навпаки, визначальним компо-
нентом є вербальний, текстовий, тому вони часто лише 
оприлюднюються через друковані або електронні засо-
би масової інформації.

О.Д. Бойко пропонує таку типологію ПР: кризові 
(здійснювані у критичні періоди або у зв’язку з появою 
гострої, невідкладної проблеми); календарні (приуро-
чені до соціально значущих дат); уникання (призначені 
для дотримання соціальної дистанції); презентаційні 
(спрямовані на демонстрування бажання працювати 
разом, спонукання політичного партнера до взаємодії 
шляхом виявлення поваги) тощо [1, с. 229]. Така функ-
ційна типологія ПР є дещо неконкретною і не пов’я-
зана з вербальною специфікою ритуального тексту. 
Зважаючи на це, пропонуємо розглядати основні типи 
ПР у світлі теорії мовленнєвих жанрів, тобто визначати 
такі основні ритуальні жанри ПК: привітання, звернен-
ня, подяку, інавгураційну промову тощо.

Ритуалізація є вираженням перетину політичного 
дискурсу з релігійним та ґрунтується на магічній функ-
ції мови, що насамперед реалізована в ПР. ПР – це реа-
лізація форм символічної поведінки в політичній кому-
нікації, сукупність церемоній і дій знакового характеру, 
що має надціннісний характер і є значущим для су-
спільства. ПР конденсується навколо політичного лі-
дера, що демонструє свою винятковість та обраність. 
Перспективи дослідження полягають у подальшому 
аналізі всіх форм і мовленнєвих жанрів ритуального 
типу, представлених в українській ПК.
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ОРІЄНТАЦІЙНІ ЗВОРОТИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
НА ПОЗНАЧЕННЯ СПОСОБІВ ОСМИСЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Орієнтаційні звороти англійської мови фіксують універсальне осмислення діяльності на трьох рівнях: над ситуативному –  
безартиклевими формами із прийменниками на позначення: інклюзивності (in), виключення (out of), обмеження (at), 
напряму руху (from/to), панорамного сприйняття (on), примушення (under); ситуативному – означеними іменними 
групами, що звужують межі сприйняття простору та місця активності; індивідуальному – неозначеними іменними 
групами, які вказують на конструювання учасниками подій нових орієнтирів.
Ключові слова: орієнтаційний зворот, безартиклева форма, означена іменна група, неозначена іменна група, семантика.

Талавира Н. М. Ориентационные обороты английского языка, обозначающие способы осмысления деятельности. – 
Статья.
Ориентирующие обороты английского языка фиксируют универсальное осмысление деятельности на трех уровнях: надси-
туативном – безартиклевыми формами с предлогами, обозначающими: инклюзивность (in), исключение (out of), ограниче-
ние (at), направление движения (from/to), панорамное восприятие (on), принуждение (under); ситуативном – определенными 
именными группами, сужающими границы восприятия пространства и места активности; индивидуальном – неопределен-
ными именными группами, которые указывают на конструирование участниками событий новых ориентиров.
Ключевые слова: ориентационный оборот, безартиклевая форма, определенная именная группа, неопределенная именная 
группа, семантика.

Talavira N. M. Orientational phrases in English denoting ways of activity interpretation. – Article.
English orientating phrases verbalize universal human activity interpretation on three levels: oversituational by articless forms 
with prepositions denoting inclusion (in), exclusion (out of), limitation (at), direction (from/to), panoramic perception (on), com-
pulsion (under); situational level by definite phrases which limit the boundaries of activity and place perception; individual level 
by indefinite phrases, that establish new coordinates.
Key words: orientational phrase, articless form, definite noun phrase, indefinite noun phrase, meaning.

Статтю присвячено аналізу семантики орієнтаці-
йних зворотів (далі – ОЗ), які формально включають 
прийменник та безартиклевий іменник, а функціональ-
но існують як конструкції, тобто поєднання форми та 
значення [7, с. 5] для відображення міжреферентних 
відношень.

Увага мовознавців під час вивчення ОЗ зосередже-
на на компонентах, що входять до їх складу [4, с. 20; 
5, с. 15], значенні окремих груп зворотів [1, с. 143;  
2, с. 18; 9, с. 162] та вживанні як дискурсивних мар-
керів [3, с. 114; 6, с. 197]. Водночас дослідження се-
мантики з осмисленням взаємодії форми, значення й 
функцій ОЗ залишається на периферії уваги лінгвістів, 
що зумовлює актуальність цієї розвідки.

Мета статті полягає у моделюванні семантики ОЗ 
англійської мови на позначення способів осмислення 
діяльності. Досягнення поставленої мети передбачає 
вирішення таких завдань: класифікувати аналізова-
ні звороти з урахуванням прийменників у їх складі; 
виокремити семантичні моделі, фіксовані за допомо-
гою ОЗ, які належать до окремих груп; узагальнити 
взаємодію ОЗ різних груп.

Способи осмислення діяльності відображені за 
допомогою ОЗ, які подають її як простір або місце. 
Звороти, що фіксують діяльність як простір (at play, 
in business, in war), репрезентують сфери активності 
або процеси, у яких задіяна людина. Семантика ОЗ, 
що подають діяльність як місце (at church, in college), 
співвідносить активність людини в будівлі або її части-
ні з її ВМІСТОМ, тобто призначенням. Конструкційна 
семантика ОЗ забезпечує орієнтування на трьох рівнях: 
надситуативному, тобто незалежному від контексту для 
репрезентації типової активності, пов’язаної з певним 
простором або місцем, що виявляється в їх безартикле-
вості; ситуативному – на позначення конкретних орієн-
тирів означеними іменними фразами; індивідуальному –  
для виокремлення координат неозначеними іменними 
фразами.

Діяльність як простір репрезентована ОЗ, які за-
лежно від прийменника утворюються за чотирма моде-
лями: тривимірною, коли in співвідносить діяльність із 
замкненим простором, напр., in battle, in business; пло-
щинною, за якої on розширює перспективу представ-
лення дій та їх суб’єктів, напр., on duty; обмеженою, 
за котрої at вказує на МЕЖІ простору з неактивними 
учасниками або їх невеликою кількістю, напр., at play; 
примусовою, коли under фіксує тиск на індивіда з боку 
інших суб’єктів, напр., under investigation.

ОЗ на позначення діяльності як простору репре-
зентують її у різних ракурсах залежно від семантичної 
моделі. Моноракурсні конструкції фіксують лише один 
спосіб осмислення активності, сполучаючись з одним 
прийменником in (in battle, in operation, in trade), on 
(on duty, on guard, on watch), under (under arrest, under 
criticism, under scrutiny). Дворакурсні одиниці сполуча-
ються із двома прийменниками, що варіюють перспек-
тиву представлення діяльності, напр., іn business – оn 
business, in war – at war, on trial – at trial.

Моноракурсні ОЗ на позначення діяльності як про-
стору представляють її осмислення як тривимірної 
території, площини або примушення. У репрезентації 
діяльності як тривимірного простору моноракурсні 
звороти вказують на повну включеність референтів в 
активність, подібно до тих, що позначають стан, напр., 
Making decisions in battle, Prussian military strategist 
Karl von Clausewitz wrote two centuries ago, is akin to 
making life-or-death choices “in mere twilight” with one’s 
surroundings shrouded by the “effect of fog or moonshine” 
[26, с. 9]. У наведеному висловленні зворот in battle по-
дає діяльність як тривимірний простір, у якому локалі-
зовані рішення, позначені іменником decisions.

У зображенні діяльності як площини ОЗ on duty, 
on guard, on watch відбивають менший ступінь вклю-
чення учасника в регулярну професійну активність 
(administrators on guard, a fire marshall on duty, a soldiers 
on duty), напр., He was the medic on duty last August when 
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the words “Catastrophic kill on Cobra 7” came over the 
radio, a code that meant the team leader of a patrol had 
been killed in an IED attack [27]. У цьому прикладі зво-
рот on duty пов’язує медика (medic) з його постійни-
ми обов’язками, що полягають у наданні невідкладної 
допомоги під час спецоперацій, на що вказують вираз 
catastrophic kill та фраза IED attack, яка позначає вико-
ристання саморобного вибухового пристрою.

Моделі на позначення примушення ОЗ із при-
йменником under (under assault, under contract, under 
interrogation, under fire) позначають типові способи 
впливу одних осіб на інших, де джерелом є правоохо-
ронні органи або високопосадовці, а ціллю – злочинці 
чи підлеглі, напр., Since July, Siddiqui has been under 
interrogation at Bagram Air Base outside Kabul [12].  
У наведеному висловленні ОЗ under interrogation фік-
сує тиск правоохоронців під час допиту на терориста 
(Siddiqui), який є ціллю силового відношення.

Дворакурсні ОЗ, що сполучаються із двома при-
йменниками, вказують на такі варіанти перспектив 
осмислення діяльності: трансформація діяльності як 
тривимірного простору із включенням учасників (in 
business) у площину, що підкреслює їх пасивну роль 
(on business); перехід діяльності як тривимірного про-
стору, який імплікує активну участь (in play, in work, in 
war), у межу для підкреслення часткової залученості 
осіб (at play, at work, at war); перетворення площини, 
що охоплює всіх учасників (on trial), у межу (at trial), 
яка обмежує ракурс представлення діяльності.

Трансформація діяльності як тривимірного просто-
ру у площину концептуалізує нижчу активність вико-
навця. Діяльність як тривимірний простір, репрезенто-
ваний прийменником in, включає суб’єкта у певні дії, 
напр., The insider-trading scandal that involves the most 
respected names in business is shaking up the financial 
world [29, с. 24]. У наведеному висловленні зворот in 
business локалізує осіб, позначених іменником names, 
у комерційній діяльності, пов’язаній із фінансовим 
світом (financial world). Представляючи діяльність як 
площину, прийменник on обмежує активність індиві-
дів, що виявляється у сполученні звороту on business 
з одиницями на позначення руху (go out of town, visit, 
travel), які фіксують відсутність силового компонента, 
напр., Take border vacation days whenever you have to 
travel on business [25], та з топонімами, які називають 
пункти, до яких здійснюється переміщення, напр., In 
Baltimore on business, he took the afternoon off to visit 
that city’s Green Mount Cemetery [17].

Перехід зображення діяльності як тривимірного 
простору у межу диференціює у значенні ОЗ повну і 
часткову участь у процесі, позначеному іменниками 
play і work, або протистоянні, втіленому субстантивом 
war. Для концептуалізації діяльності як тривимірного 
простору ОЗ in war охоплює всіх учасників – країни 
або угрупування – війною, напр., “We were accustomed 
to losing people – that happens in war, that’s what it’s all 
about,” he says now [28, с. 54]. У наведеному висловлен-
ні зворот in war співвідносить дію, позначену займен-
ником that, що відсилає до попередньої пропозиції про 
втрату людей, з війною як тривимірним простором.  
У позначенні межі діяльності прийменник at відбиває 
часткову участь суб’єктів у протистоянні, акцентуючи 
їх перебування у стані збройного конфлікту, який част-
ково затих, напр., Moscow and Tbilisi are still officially 
at war a year and a half after Russian troops rolled into 
the breakaway Georgian republics of South Ossetia and 
Abkhazia and declared them independent [19].

Трансформація представлення діяльності як пло-
щини у межу втілена двома ракурсами: панорамним 
прийменником on (on trial) та обмеженим прийменни-
ком at (at trial). Сполучення прийменника on із семан-
тикою площини з іменником trial подає судове засідан-
ня у панорамній перспективі, імплікуючи охоплення 
всіх учасників, напр., And in Romania, a priest and four 
nuns from the Romanian Orthodox Church are on trial this 
month [22]. У цьому прикладі ОЗ on trial підкреслює 
участь у судовому засіданні усіх сторін: священника  
(a priest) і чотирьох черниць (four nuns). Подання судо-
вого засідання в обмеженій перспективі ОЗ at trial імп-
лікує участь окремих учасників судового розгляду, що 
встановлюємо з одиниць, які називають осіб, задіяних 
у процесі (witness at trial), або їх дії (present evidence 
at trial), напр., For Tocqueville the threat was terrifyingly 
local: his great-grandfather had defended Louis XVI at 
trial and paid for it at the guillotine [30]. У наведеному 
висловленні зворот at trial зміщує акцент на захисника, 
позначеного іменником great-grandfather, діяльність 
якого полягала у захисті (defended) підсудного (Louis 
XVI).

За ситуативного орієнтування моно- і дворакурсні 
означені іменні групи сполучаються з означеннями, 
що вказують на внутрішньоситуативні зв’язки, або 
відсилають до попередніх подій, описаних у тексті. 
Сфера позначуваної діяльності суб’єктів уточнюється 
означеннями у складі словосполучень, які представле-
ні іменними фразами (in the specialty-food business, in 
the luxury-car business) або словосполученнями із при-
йменником of, напр., Here, we focus on the big firms in 
the business of foreign aid, a group that has been labeled 
“the new Beltway bandits” by their nonprofit rivals [31]. 
Означені іменні групи відсилають до попередньої по-
дії [8, с. 124] за рахунок внутрішньотекстових зв’язків, 
напр., At the end of the Second World War, supranational 
mechanisms like the United Nations and the World 
Bank were created to enforce world peace and, later, to 
fight poverty and inequality. <…> Even the losers in the 
war were invited to participate in the emerging system  
[11, с. 19]. У цьому прикладі попередні зв’язки відо-
бражені співвіднесенням словосполучення in the war 
із назвою другої світової війни (the Second World War).

Діяльність як місце представлена ОЗ, які вказують 
на включення (in), виключення (out of), обмеженість 
(at), напрям руху (from/to), панорамність (on). Звороти 
цієї підгрупи здійснюють орієнтування на надситуа-
тивному, ситуативному та індивідуальному рівнях.

Надситуативні ОЗ подають діяльність як місце у чо-
тирьох перспективах, відображених всіма прийменни-
ками, крім тих, що позначають панорамність, напр., in/
at/to church, in/at/to court, in/at/to hospital, in/out of/at/to 
school, in/out of/at/to college, in/at/to university; in/out of/
at/to prison, in/out of/at/to jail. Діяльність як включення 
у тривимірний простір фіксується надситуативними 
ОЗ із прийменником in, який проектує приміщення як 
тривимірний простір на зміст, тобто виконувану ти-
пову діяльність, напр., Saad Eddin spent the next three 
years in jail, emerging disabled because of inadequate 
medical care for a nerve inflammation [13]. У цьому при-
кладі зворот in prison фіксує відбуття строку у тюрмі 
засудженим, позначеним антропонімом Saad Eddin.

Обмеженість границь місця діяльності, представ-
лена надситуативними зворотами із прийменником at, 
указує на активність суб’єкта усередині території, при-
леглої до приміщення, у якому виконується діяльність, 
про що свідчить сполучуваність ОЗ із дієсловами, які 
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указують на появу особи поблизу місця діяльності 
(arrive at college, showed up at church), знайомство з 
іншими людьми (met at college), здійснення загроз-
ливих дій (shot at college, mistreated at church), напр.,  
A year ago, eight friends began to meet weekly for dinner. 
We were introduced at church – some of us sang together 
in the choir, others worked on committees, a few went on a 
mission trip to Biloxi, Miss., following Hurricane Katrina 
[21]. У наведеному прикладі ОЗ at church локалізує 
осіб, позначених займенником we, на території церкви, 
а предикат were introduced відбиває знайомство у цьо-
му місці.

ОЗ із прийменниками на позначення вміщення 
і межі in/at school, in/at university, in/at church, in/at 
hospital зіставляють на надситуативному рівні вико-
нання діяльності у закладі та на прилеглій території в 
одному контексті. Так, у статті про кандидата у пре-
зиденти США Гілларі Клінтон під заголовком Letting 
Hillary be Hillary [20] її навчання у школі, позначене 
зворотом in school, протиставлене активності на тери-
торії закладу конструкцією at school: It was his way of 
relating to me, and it was all about sports and doing well 
in school, and it was really a strong spur to me to earn his 
support and his approval; At 13, she used a pay phone at 
school during lunch hour to call Mayor Richard Daley’s 
office to register her unease about reports of pro-Kennedy 
voter fraud, which she and a friend then investigated on 
the South Side of Chicago with unhappy Republicans one 
Saturday morning. У наведеному прикладі сполучення 
ОЗ in school з іменником sports і виразом doing well 
подає навчання і заняття спортом як типову діяльність 
у приміщенні школи, а поєднання звороту at school 
зі словосполученням used a pay phone подає шкільну 
активність загалом.

Виключення із закладу або приміщення, у яко-
му виконується певна діяльність, втілене зворотами 
із прийменником out of разом із дієсловом-зв’язкою  
(is out of office), дієсловами руху – горизонтального 
(come out of jail) або прямовисного, який указує на 
швидку зміну діяльності (drop out of college), дієсло-
вами, що відображають залишання певного закла-
ду силою (break out of prison), напр., Even though his 
father and cousin had died on the ship and his brother was 
interned, Mary Contini’s uncle Alessandro di Ciacca came 
out of prison and, aged just 16, joined the British fight [23]. 
У наведеному висловленні ОЗ out of prison у сполучен-
ні з дієсловом came указує на вихід ув’язненого (Mary 
Contini’s uncle Alessandro di Ciacca) із тюрми.

Рух назовні з певного закладу, де здійснюється 
якась типова діяльність, подається зворотами із при-
йменником from (from school, from jail, from court), а 
рух усередину приміщення представлений ОЗ із при-
йменником to (to school, to college, to church) у спо-
лученні з дієсловами на позначення переміщення (go, 
walk, come back), напр., In Doug’s childhood home, 
a prayer was said over every meal. The family went to 
church so frequently that Doug imagined it was never 
closed [15]. У цьому прикладі сполучення ОЗ to church 
із предикатом went фіксує похід сім’ї (family) до цер-
кви для відвідання богослужіння.

Надситуативні ОЗ із семантикою панорамності 
локалізують місце діяльності у межах усього поля 
зору завдяки прийменнику on, що позначає площину, 
напр., on board, on deck, on set, on stage: Three men 
climbed on board, two of them propping up the third, the 
young black soldier, his eyes rolled upward as if in prayer 
[14, с. 36]. У наведеному висловленні ОЗ on board фік-

сує місце діяльності трьох осіб (three men), яке збіга-
ється з полем зору, що встановлюємо з виконуваних 
ними дій, які вимагають сконцентрованості – підйому 
вгору (climbed) і допомозі солдату (propping up) [10].

Ситуативне представлення місця діяльності здій-
снюють дискурсивні варіанти ОЗ – означені іменні 
групи з усіма прийменниками, відображаючи пере-
бування людей у приміщенні і конкретизуючи роз-
міщення осіб за допомогою словосполучень із при-
йменником of або внутрішньоситуативних зв’язків. 
Локалізація індивідів у будівлі або рух до неї пред-
ставлені означеними іменними групами, що відби-
вають діяльність, яка не пов’язана безпосередньо із 
приміщенням або межами території, напр., My oldest 
daughter, Georgie, got leukemia when she was 2. <…> 
I suddenly found myself spending a lot of time in the 
hospital with her [16, с. 12]. У цьому прикладі озна-
чений вираз in the hospital репрезентує перебування 
у будівлі лікарні матері, яка проводить час із хворою 
дитиною.

Означені іменні групи вказують на внутрішньо-
ситуативні зв’язки між висловленнями, за яких дії 
суб’єкта локалізуються у приміщенні, описаному у 
попередньому контексті, напр., It just got harder to win 
an athletic scholarship to the University of Oklahoma. 
The university has announced that all prospective 
athletes must undergo a criminal background check 
before committing to the school [18].

За індивідуального орієнтування неозначені 
іменні групи відображають конструювання учасни-
ками подій нових координат місця діяльності за ра-
хунок означень, які вказують на його розміри (on a 
big stage), різновид (on a movie screen), етнічну (on 
a British show) або територіальну (at a local school) 
належність, напр., Why would an almost stranger take 
even 60 seconds out of his day to make that call? It had to 
have been because he was an awfully nice man. And that 
he knew what it felt like to blow it on a big stage [24].  
У наведеному прикладі неозначений вираз on a big 
stage локалізує індивіда, позначеного займенником 
he, на сцені, яку він уявляв, про що свідчать дієслова 
knew та felt.

Таким чином, діяльнісні ОЗ подають типову діяль-
ність як простір або місце. ОЗ на позначення діяль-
ності як простору локалізують індивіда у чотирьох 
перспективах: включення у тривимірний простір (in) 
за акцентування активної участі особи в діяльності; 
розширення перспективи представлення подій (on), 
що охоплюють усіх учасників; МЕЖІ діяльності (at), 
які відбивають участь одного або кількох суб’єктів; 
примушення до дій (under) із боку правоохоронних 
органів або високопосадовців. ОЗ відображають ді-
яльність як місце, акцентуючи територіальну скла-
дову частину активності, на відміну від конструкцій, 
що подають діяльність як простір, п’ятьма моделями: 
включення (in), виключення (out of), обмеженості (at), 
напряму руху (from/to) і панорамності (on). На ситу-
ативному рівні варіанти ОЗ – означені іменні групи, 
що позначають сферу, стосовно якої локалізується 
активність, або відображають внутрішньоситуативні 
зв’язки з попереднім контекстом. Індивідуальне орі-
єнтування неозначеними іменними групами характе-
ризує місце діяльності з позиції учасників подій.

Перспективи подальшого дослідження поляга-
ють у встановленні семантичних моделей для інших  
груп ОЗ та зіставленні їх уживання в різних видах 
дискурсу.
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УКРАЇНСЬКЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО: ВІД ЗАРОДЖЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

У статті зроблено спробу подати короткий огляд розвитку термінознавчої думки в Україні від ХІХ до початку ХХІ сто-
ліття, проаналізовано й узагальнено теоретичні напрацювання українських термінологів, спрямовані на з’ясування осо-
бливостей розвитку окремих галузевих терміносистем як у ретроспективі, так і на сучасному етапі, формування засад 
творення українських фахових номінацій, питань теорії і практики укладання фахових словників тощо.
Ключові слова: термін, теоретичне термінознавство, прикладне термінознавство, терміносистема.

Туровская Л. В. Украинское терминоведение: от зарождения до современности. – Статья.
В статье подан краткий обзор развития терминологической мысли в Украине от ХІХ до начала ХХІ века, проанализированы 
и обобщены теоретические наработки украинских терминологов, направленные на выяснение особенностей развития от-
дельных отраслевых терминосистем как в ретроспективе, так и на современном этапе, формирование основ образования 
украинских профессиональных номинаций, вопросов теории и практики составления специальных словарей и т. д.
Ключевые слова: термин, теоретическое терминоведение, практическое терминоведение, терминосистема.

Turovska L. V. Ukrainian terminology from inception to the present. – Article.
The article provides a brief overview of the development of terminological thought in Ukraine from the ХІХ to the beginning of 
the ХХІ century. Theoretical developments of Ukrainian terminologists analyzed and summarized. It aims to elucidate the specific 
features of the development of certain branches of terminological systems both in retrospect and at the present stage, the forma-
tion of the foundations for the formation of Ukrainian professional nominations, questions of the theory and practice of compiling 
special dictionaries, etc.
Key words: term, theoretical terminology, practical terminology, terminological system.

Загальновизнаною серед дослідників є думка про 
те, що термінознавство як самостійна наукова дисци-
пліна формувалося поступово внаслідок автономного 
розвитку окремих наукових напрямків із подальшим 
їх синтезом. У статті основна увага сконцентрована 
на нормоцентричному (традиційному) напрямі термі-
нознавчих досліджень.

Національне відродження й розвиток науки і техніки 
у ХІХ – ХХ ст. викликали потребу створення української 
термінології, брак якої був спричинений колоніальним 
становищем України, рядом заборон українського сло-
ва і, зокрема, тим, що інженерно-технічні навчальні за-
клади були російсько-, польсько- або німецькомовними. 
Спроби поставити ширше проблему української термі-
нології почалися із середини ХІХ ст. М. Левченко писав 
в «Основі» (VII, 1861 р.), що наукові терміни треба укла-
дати в дусі народної мови, і подав словничок своїх пере-
кладів кількох десятків інтернаціональних термінів [11].

У формуванні термінологічної лексики української 
мови позитивну роль відіграла діяльність І. Верхрат-
ського, який орієнтувався на народно-розмовну мову, 
намагався створити українську природознавчу термі-
нологічну систему на її основі [2; 3]. Якщо в народній 
мові не було відповідника латинському термінові, то 
він «утворював усюди назви нові» [4]. Помітною віхою 
у лінгвістичному житті суспільства стала діяльність 
наукового товариства ім. Т. Шевченка, представники 
якого закликали збирати термінологію, вживану «в ре-
міслах, домашнім промислі, господарці, торгівлі, нар. 
медицині», бо «вчені <…> густо-часто суть принево-
лені позичати (терміни) з ін. слов. язиків або творити 
їх не раз <…> дуже невдало і проти духа нашої мови».  
У 1897 р. з’явилося перше українськомовне серійне ви-
дання в галузі природничих і технічних наук – «Збір-
ник Математично-природописно-лікарської секції», 
далі окремо «Лікарський збірник» [12].

Серед учених-термінологів кінця ХІХ ст. виокрем-
люються постаті власне мовознавців, які намагалися 
вибудувати термінологію на народній основі, та фахів-
ців певних галузей. Зокрема, не можна оминути увагою 
В. Левицького, який уперше написав фахову статтю з 

математики українською мовою, був незмінним редак-
тором першого національного наукового часопису із 
природничих наук, підготував й опублікував матеріали 
до української термінології з математики, фізики, хімії, 
згуртував навколо себе математиків-українців для нау-
кової роботи [24], запропонував українські відповідни-
ки до німецьких математичних термінів, випрацював 
ряд фізичних термінів («Додатки до термінології ма-
тематичної» 1895 р., «Материяли до фізичної термі-
нології» 1896–1902 рр.); І. Пулюя, який уклав і видав 
«Молитвослов» (1869 р.) етимологічним та фонетич-
ним правописом, а 1872 р. вперше перевидав повністю 
народною мовою, зробивши почин для подальших ви-
дань [18, с. 17], розробив українські відповідники до 
німецьких технічних термінів («Додатки до руської 
термінології» 1900 р.).

На початку ХХ ст. основну увагу науковці концен-
трували на збиранні термінів з усних і літературних 
джерел, подальшому створенні на цьому ґрунті наці-
ональної термінології: дослідженню хімічної термі-
нології присвятив свої праці І. Горбачевський («Уваги 
о термінольогії хемічної» 1905 р.) [5], чи не вперше в 
українському мовознавстві порушив питання впоряд-
кування медичної термінології Я. Гординський («Кіль-
ка слів про термінольогію» 1913 р.), розробленням 
української географічної термінології, відштовхую-
чись від теорії Девіса, займався С. Рудницький («На-
черк географічної термінольогії» 1908 р., «Причинки 
до географічної термінології» 1913 р.) [19], теоретичне 
обґрунтування входження міжнародної хімічної тер-
мінології в українську мову розглядав Р. Цегельський 
(«Про українську хемічну термінологію» 1928 р.) [25], 
спробу системного упорядкування хімічної терміноло-
гії здійснив А. Семенцов («До питання про українську 
хемічну термінольогію» 1930 р.) [20]. Зауважимо, що 
перші вітчизняні термінознавчі праці були написані не 
лише лінгвістами, але й професійними інженерами, що 
наклало особливий відбиток на розвиток вітчизняного 
термінознавства.

Яскравою віхою у розвитку українського термі-
нознавства стала діяльність Наукового товариства 
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імені Т. Шевченка (далі – НТШ). Концептуальні за-
сади термінотворення і терміновживання, закладені у 
працях учених НТШ (В. Левицького, І. Горбачевсько-
го, І. Верхратського, С. Рудницького, І. Пулюя та ін.), 
заслуговують на те, щоб їх переглянути з позицій су-
часної термінологічної науки і використати у практиці 
розбудови терміносистем української мови. Підхід до 
творення термінів був у діячів НТШ різний: принцип 
відбору народних слів, творення нових, запозичення 
готових дериватів із різних мов, поєднання різних, не-
рідко крайніх, засад. Йшлося і про прозорість внутріш-
ньої форми та словотвірні можливості терміна.

Проблема співвідношення національного й інтер-
національного в мові, зокрема в її лексичній системі, 
хвилювала багатьох українських мовознавців першої 
половини ХХ ст. Сміливо вводили новотвори та за-
позичення В. Дубровський («Українсько-російський 
словник» 1909 р.), І. Hечуй-Левицький («Світогляд 
українського народу. Ескіз української міфології»  
1876 р.). Активно поповнювали українську наукову 
лексику новотворами на народній основі К. Левиць-
кий, І. Hовицький, К. Горбачевський, який зауважував, 
що «створення і виключне вживання лише оригіналь-
ної, народньої термінольогії було б не зовсім доцільне» 
[6, с. 7].

Вміло втілювала принцип органічного поєднання 
народних та інтернаціональних елементів О. Курило, 
хоча в історію українського мовознавства увійшла як 
прихильниця пуризму та етнографізму [8]. Прихиль-
но висловлювався щодо творення нових термінів і  
В. Сімович, наголошуючи, що рішуча настанова про-
ти них може нашкодити розвитку мови [23]. О. Синяв-
ський відзначав природність і закономірність творення 
та позичання нового, але в межах літературної норми  
[22, с. 151–152]. Позитивним фактором розвитку мови 
вважав новотвори І. Огієнко, який закликав до певного 
такту й глибокого мовного чуття під час творення но-
вих слів, застерігаючи щодо зловживання варваризма-
ми й неологізмами [13, с. 221].

Питання термінології неодноразово порушувалися 
й на сторінках журналу «Рідна мова» та стали осно-
вою діяльності Інституту української наукової мови 
(ІУНМ). Основні засади термінотворення були орієн-
товані на національний характер терміносистем. 

У 20–30-х рр. ХХ ст. виділялися дві школи: харків-
ська (помірковані пуристи, так званий синтетичний 
напрям) та київська (крайні пуристи, так званий етно-
графічний напрям).

Із 30-х рр. XX ст. у світі існує два великих терміно-
логічних центри, які ведуть серйозну роботу з упоряд-
кування наявних і створення нових термінів: в Австрії 
(цей європейський центр спочатку знаходився у дово-
єнній Німеччині) і в СРСР. На чолі Австрійського цен-
тру довгий час стояли О. Вюстер і X. Фельбер.

У 30–40-ві рр. ХХ ст. формування напрямів дослі-
джень у термінології пов’язане з іменами Д. Лотте й  
Е. Дрезена. Так, у 1931 р. побачила світ стаття Д. Лотте 
«Очередные задачи научно-технической терминоло-
гии», де зазначалося, що стан технічної термінології  
є серйозною перепоною на шляху технічного прогресу, 
оскільки рівень розвитку конкретних термінологій не 
відповідає бурхливому росту науки й техніки. У 1936 р. 
побачила світ монографія Е. Дрезена «Научно-техни-
ческие термины и обозначения и их стандартизация», у 
якій наголошено, що призначення терміна – відтворю-
вати у свідомості людини якнайповніше уявлення про 
об’єкт науки або техніки з усіма його властивостями та 

якостями. Значну роль у розвитку радянського термі-
нознавства відіграла праця Г. Винокура 1939 р. «О не-
которых явлениях словообразования в русской техни-
ческой терминологии». Саме він поставив питання про 
лінгвістичну сутність терміна, природу й організацію 
терміносистем, співвідношення між номенклатурою і 
термінологією – питання, які й на сьогодні перебува-
ють у фокусі мовознавчого аналізу.

У 50–60-ті рр. ХХ ст. термінологічні проблеми по-
рушували у працях В. Виноградов, О. Реформатський, 
Р. Піотровський та ін. лінгвісти. Зауважимо, що осо-
бливістю термінознавства як науки було те, що його 
становлення припало на період формування й упо-
рядкування галузевих терміносистем, у зв’язку із чим 
лексикографія перетворилася на один із провідних 
напрямів термінознавства, що стрімко розвивається й 
сьогодні. Традиційне термінознавство, концентруючи 
зусилля на опрацюванні фіксованих даних, залишало-
ся в межах методики статичного аспекту дослідження 
мовних одиниць.

Перехід від структурної парадигми до струк-
турно-функційної, що відбувся у термінознавстві у 
70-х рр. ХХ ст., зробив його відкритим для багатьох 
принципово нових ідей щодо своїх основних понять 
і категорій: у межах функційного напряму термін 
розглядають не лише як один із лінгвістичних об’єк-
тів, але і як засіб, за допомогою якого можна вивча-
ти функційну природу самої мови, уявлення про яку 
пов’язане з вивченням вторинних, похідних понять, 
зокрема з формуванням і розвитком категорії терміна. 
Становлення функційного напряму в термінознавстві 
не лише довело беззаперечні переваги перед класи-
фікаційно-структурною парадигмою, але й зумовило 
закономірний перехід до антропоцентричного векто-
ра, що включає в себе багато концепцій суті мовної 
творчості дослідників.

Таким чином, об’єктом комплексного наукового 
дослідження терміни як явище об’єктивної дійсності 
і специфічний лексичний шар мови стають із середи-
ни ХХ ст. Остаточне становлення теоретичного тер-
мінознавства як сформованої наукової дисципліни зі 
своїм предметом і методологією припадає, на думку 
вчених, лише на кінець 70-х – початок 80-х рр. ХХ ст.;  
надзвичайно розгорнулася й активізувалася термі-
нознавча робота в Україні за останнє десятиліття ХХ ст.  
Сучасні дослідження в галузі термінознавства спря-
мовані відразу в кількох напрямах: переосмислення 
історії формування та розвитку окремих галузевих, фа-
хових, наукових термінологій, випрацювання наукових 
засад термінотворення, особливо нагально постали пи-
тання відповідності термінів системі української мови, 
унормування й кодифікації вітчизняної термінології.

Уже в період становлення термінологічної науки 
сформувалися два практично взаємопротилежні погля-
ди на термін: 1) думка Д. Лотте та його послідовни-
ків полягала в тому, що терміни – це особливі слова 
у структурі будь-якої розвиненої мови, які потребують 
упорядкування й цілеспрямованого впливу; 2) погляди 
Г. Винокура, який розглядав терміни не як особливі 
слова, а як слова в особливій функції, та вважав, що 
терміном може бути будь-яке слово, яким би тривіаль-
ним воно не видавалось. Перша концепція (умовно 
назвемо її інженерною) випливає з потреб конкретної 
предметної галузі. На Заході її активно розвивав О. 
Вюстер, у Радянському Cоюзі – вчений і суспільний 
діяч, засновник вітчизняної стандартизації Е. Дрезен. 
Іншу ж концепцію (як власне лінгвістичну) розвивали 
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видатні мовознавці того часу. Фундаментальний вне-
сок у теорію термінознавства своїми працями зробив 
О. Реформатський [15; 16; 17].

Ураховуючи матеріальну основу термінології, якою 
переважно є лінгвістичні одиниці (слова та словоспо-
лучення природних мов), а також те, що абсолютна біль-
шість спеціалістів, які вивчають сферу спеціальної кому-
нікації, це – термінологи-лінгвісти, не важко зрозуміти, 
що сьогодні переважає лінгвістична концепція.

На початок ХХІ ст. в українському термінознавстві 
виокремлюють два основних вектори наукових пошу-
ків: теоретичне термінознавство, що досліджує за-
кономірності розвитку і вживання спеціальної лекси-
ки (Т. Панько, А. Крижанівська, Т. Кияк, В. Іващенко,  
Н. Нікуліна, Л. Малевич), та прикладне термінознавство, 
яке випрацьовує практичні принципи і рекомендації з 
усунення недоліків термінів і терміносистем, їх опису, 
оцінки, редагування, упорядкування, створення, перекла-
ду і використання (Л. Симоненко, В. Дубічинський, І. Ка-
зимирова, Р. Іваницький, Л. Туровська, Н. Яценко).

Окрім того, кожен із напрямів має свою розгалу-
жену систему подальших пошуків. Так, теоретичне 
термінознавство поділяють на загальне – вивчає найза-
гальніші властивості, проблеми і процеси, притаманні 
спеціальній лексиці (Е. Скороходько, А. Д’яков, І. Ко-
чан, Т. Михайлова); часткове, або галузеве, орієнтова-
не на спеціальну лексику й поняття окремих галузей 
знання конкретних мов (О. Колган, С. Любарський, З. 
Куделько). Типологічне термінознавство займається по-
рівняльним дослідженням особливостей окремих тер-
міносистем для встановлення загальних властивостей 
термінологій та особливостей окремих терміносистем, 
зумовлених характером відбитих ними галузей знання 
(Т. Лепеха, Л. Ніколаєва, Р. Стецюк, Т. Михайленко), 
а порівняльне – порівняльним вивченням загальних 
властивостей і особливостей спеціальної лексики різ-
них мов, наприклад, української та англійської (Л. Ро-
гач, Л. Вергун), української та німецької (О. Шаблій) 
тощо.

Традиційні напрями наукових пошуків представ-
лені: а) семасіологічним, що досліджує проблеми, 
пов’язані зі значенням (семантикою) спеціальних лек-
сем, зміною значень і різноманітними семантичними 
явищами – полісемією, омонімією, синонімією, анто-
німією, гіпонімією тощо (Д. Шапран, Т. Соколовська, 
А. Ніколаєва, І. Волкова); б) ономасіологічним термі-
нознавством – вивчає структурні форми термінів, про-
цеси найменування спеціальних понять і вибір опти-
мальних форм назв (М. Дмитрук, Н. Цимбал, Н. Цісар,  
Т. Дячук), проте найчастіше в дисертаційних досліджен-
нях простежується поєднання цих напрямів (див. праці  
Л. Туровської, Н. Яценко, М. Годованої, М. Процик,  
С. Овсейчик, М. Сташко та ін.); в) історичним, що вивчає 
історію термінологій для виявлення тенденцій їх утво-
рення і розвитку (Я. Рибалка, Г. Дидик-Меуш, Д. Яки- 
мович-Чапран, Н. Пуряєва). На сьогодні на основі ре-
зультатів цього напряму досліджень виникла самостій-
на лінгвістична дисципліна – антрополінгвістика.

В українському мовознавстві впродовж останніх 
десятиліть об’єктом аналізу стала значна кількість 
терміносистем найрізноманітніших науково-технічних 
галузей. У цих дослідженнях знаходять вирішення тео-
ретичні та практичні проблеми формування й розбудо-
ви галузевих термінологій, формулюються теоретичні 
засади термінотворення, розробляються принципи 
створення національних термінологічних стандартів, 
вирішуються питання термінологічної лексикографії 

тощо. Не залишилися поза увагою дослідників і но-
вітні напрями досліджень. Функційне термінознавство 
пов’язане з вивченням сучасних функцій терміна в 
різних текстах і ситуаціях професійного спілкування і 
підготовки спеціалістів, а також особливостей викори-
стання термінів у мовленні і комп’ютерних системах 
(Н. Непийвода, І. Щур, Г. Ходоренко, В. Сліпецька). На 
часі формування нових парадигм пошуку, серед яких 
варто виділити когнітивне, або гносеологічне, термі-
нознавство, що досліджує роль термінів у науковому 
пізнанні і мисленні (В. Іващенко, Н. Ляшук, І. Казими-
рова, О. Коляденко).

Початок ХХІ ст. в українському мовознавстві озна-
менувався зростанням інтересу до загальних проблем 
термінознавства. Зокрема, в окремих розвідках пору-
шено питання щодо розмежування термінів, номенів 
та професіоналізмів. Т. Михайлова у праці «Номени у 
науково-технічній сфері» (2007 р.) зауважує, що най-
менування конкретних предметів у науково-технічній 
сфері людської діяльності є номенклатурними знака-
ми, серед яких виділено два типи: власне номени й 
термінологічно-номенклатурні словосполуки. Терміни 
і власне номени мають багато спільних ознак: систем-
ність, наявність семантичних відношень, можливість 
бути вмотивованими й фіксуватися у словниках. Тер-
мінологічно-номенклатурні сполуки легко відмежо-
вуються від термінів, оскільки здебільшого мають 
буквено- чи словесно-цифрову структуру, позбавлені 
здатності фіксувати нові значення, рідко бувають умо-
тивованими [10, с. 85].

Теорія норми в сучасному термінознавстві стала 
об’єктом дослідження Л. Боярової, яка зазначає, що 
«динаміка мовної норми в термінології зумовлена са-
морозвитком мови та зовнішніми чинниками різного 
характеру, що впливають на неї і формують своєрід-
ний контекст її еволюції. Норма обмежує варіативність 
системи, але водночас варіантність термінів є формою 
розвитку термінологічної норми» [1, с. 46].

Розглядаючи проблеми унормування наукової тер-
мінології, Л. Симоненко виділяє кілька етапів процесу 
унормування: систематизація, уніфікація, кодифікація 
терміносистем. Дослідниця зауважує, що «виходячи з 
логічних вимог до нормативної термінології, за кож-
ним словом, визначенням поняття має стояти логічна 
ознака. Кожен унормований термін повинен мати по-
няттєве значення. Невід’ємною частиною норматив-
ної термінології має бути однозначність» [21, с. 25]. 
До проблеми лінгвістичного унормування звертався й 
Т. Кияк у праці «Проблема лінгвістичного упорядку-
вання термінології», у якій зазначає, що термінологія, 
хоч і є частиною словникового складу мови, все-таки 
має істотні відмінності від загальновживаної лексики: 
«Термінологія демонструє свої особливості як у плані 
різних термінологій (чи то на рівні різних мов, чи на 
рівні різних термінологічних сфер), так і в аспекті роз-
різнення термінології як теоретичної науки і технічної 
термінології» [7, с. 15].

Отже, короткий огляд історії зародження, форму-
вання та становлення національної термінології дає 
підстави стверджувати, що українська термінологія є 
відкритою системою, яка постійно еволюціонує й роз-
ширює свій функційний статус, її розвиток детермі-
нований запитами національного життя та станом єв-
ропейської наукової думки, з якою країна завжди була 
пов’язаною. Українське мовознавство початку ХХІ ст. 
потребує ґрунтовних досліджень із проблем сучасного 
і теоретичного, і практичного термінознавства.
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Харитонова Д. Д.

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНФЛІКТНОГО ТИПУ КОМУНІКАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ «ЛИСТА ДИКТАТОРУ» Ю. ТИМОШЕНКО)

У рамках цієї статті аналізується конфліктний тип комунікативної особистості в аспекті використання вербальних і 
невербальних засобів комунікативного впливу. На прикладі відкритого листа Ю. Тимошенко до В. Януковича проаналізо-
вано стратегії, тактики та комунікативні ходи, що використовуються для здійснення комунікативного впливу. 
Ключові слова: політичний дискурс, комунікативна особистість, конфліктна особистість, метастратегія мінус, стра-
тегія, тактика, комунікативний хід.

Харитонова Д. Д. Реализация конфликтного типа коммуникативной личности в политическом дискурсе (на мате-
риале «Письма диктатору» Ю. Тимошенко). – Статья. 
В рамках данной статьи анализируется конфликтный тип коммуникативной личности в аспекте использования вербаль-
ных и невербальных средств коммуникативного воздействии на адресата. На примере открытого письма Ю. Тимошенко 
к В. Януковичу проанализированы стратегии, тактики и коммуникативные ходы, используемые для осуществления ком-
муникативного воздействия. 
Ключевые слова: политический дискурс, коммуникативная личность, конфликтная личность, метастратегия минус, 
стратегия, тактика, коммуникативный ход.

Kharytonova D. D. The implementation of the conflict type of communicative personality in political discourse (based on “Letter 
to the dictator” by Y. Tymoshenko). – Article.
The article is devoted to the conflict type of communicative personality regarded in the context of verbal and non-verbal means us-
age aimed to influence the addressee. The open letter of Y. Tymoshenko to V. Yanukovich is being analyzed in the veine of strategies, 
tactics and communicative courses used for communicative influence.
Key words: political discourse, communicative personality, conflict personality, metastrategy minus, strategy, tactics, communica-
tive course.

Об’єктом нашого дослідження є стратегії, тактики 
та комунікативні ходи, що використовуються політи-
ком із метою впливу на фокусну аудиторію. Предметом 
є мовні засоби реалізації комунікативних стратегій, 
тактик і комунікативних ходів. Матеріалом досліджен-
ня обрано відкритий лист Ю. Тимошенко В. Янукови-
чу від 26 грудня 2011 року.

Останнім часом в Україні помітно зростає інтерес 
до вивчення політичних маніпуляцій. Кожна політична 
маніпуляція здійснюється за допомогою певного набору 
стратегій, які, у свою чергу, реалізуються певними ко-
мунікативними тактиками і комунікативними ходами. 
Висвітленню цього питання присвятили чимало праць 
такі науковці, як С. Виноградов, Т. ван Дейк, Ж. Зігманн, 
О. Іссерс, О. Міхальова, Г. Почепцов, О. Шейгал та ін.

Проте розгляд стратегій і тактик у політичному 
дискурсі неможливий без урахування психологічних 
особливостей комунікативної особистості. До цієї про-
блематики звертались Ю. Апресян, Ф. Бацевич, А. Ве-
жицька, І. Голубовська, О. Снитко, Й. Стернін та ін.

У сучасному мовознавстві комунікативну особи-
стість трактують як один із різновидів особистості на 
підставі володіння нею мовою. Так, В. Красних розріз-
няє чотири типи особистостей: 

– людина, котра говорить, – особистість у мовлен-
нєвій діяльності (охоплюються процеси породження і 
сприйняття мовленнєвих творів), тобто це може бути 
як сам адресант, так і реципієнт повідомлення;

– мовна особистість – особистість, яка виявляє 
себе у мовленнєвій діяльності на основі володіння нею 
певною сукупністю знань і уявлень, які зберігаються у 
її мовній свідомості;

– мовленнєва особистість – особистість обирає і 
здійснює певну стратегію чи тактику, а також визначає 
арсенал лінгвістичних і екстралінгвістичних засобів 
під час спілкування;

– комунікативна особистість – конкретний учас-
ник певного комунікативного акту, який реально діє у 
цій комунікації [11, с. 50–51]. 

Ми розглядаємо комунікативну особистість через 
призму застосовуваних нею стратегій і тактик, які реа-
лізуються певним набором вербальних і невербальних 
засобів, оскільки залежно від комунікативної ситуації 
комунікативна особистість діє по-різному. 

У сучасній лінгвокомунікативістиці прийнято 
виокремлювати три головні види спілкування: співро-
бітництво, суперництво і конфронтацію. Саме остання 
призводить до негативних результатів. Адже конфлікт –  
це завжди зіткнення (від лат. conflictus – протидія)  
[9, с. 81]. 

Кооперативне спілкування (лат. cooperatio) мож-
ливе лише за певних умов, причому лише тоді, коли 
всі учасники комунікації притримуються визначених 
правил і принципів кооперативного спілкування. Так, 
Г. Ґрайс називає такі характеристики кооперативно-
го спілкування: 1) учасники мають загальну мету;  
2) внесок учасників має бути пропорційним; 3) існу-
вання певної згоди щодо того, що взаємодія триватиме 
у відповідному жанрі, допоки учасники не вирішать її 
завершити [5, с. 219]. Водночас конфліктне спілкуван-
ня руйнує своєрідну гармонію між комунікантами, сти-
рає можливість їх порозуміння. 

В основі конфліктів лежить протиріччя, що виникає 
між людьми чи лише всередині структури самої осо-
бистості. Тому конфлікт – це певне загострення анта-
гонізму між учасниками взаємодії (саме загострення, 
адже не кожне протиріччя спричинює конфлікт), що 
виявляється у їх протиборстві [6, с. 75].

На думку Н. Войцехівської, будь-яка конфронта-
ційна ситуація створюється мовною особистістю, а не 
виникає сама по собі. При цьому дії ініціатора (ним є 
саме мовець конфліктного типу, схильний до підвище-
ної емоційності, періодично загострює будь-які від-
носини, а тому конфліктує заради досягнення власної 
мети) зорієнтовані на протиборство, комунікативне су-
перництво [2, с. 161]. 

Як зазначає А. Чеберяк, «граничною формою про-
яву негативної ілокуції є ситуація мовленнєвого кон-
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флікту, що базується на механізмах різноспрямованої 
інтеракції: кожен із комунікантів свідомо зашкоджує 
протилежній стороні, експлікуючи свої дії відповідни-
ми вербальними засобами. За такого варіанта взаємодії 
відбувається однобічне або взаємне непідтвердження 
рольових очікувань, розходження партнерів у розумін-
ні й оцінці ситуації та виникнення антипатії одне до 
одного» [18, с. 385]. 

О. Рак пропонує параметри формувальних компо-
нентів особистісного поля у комунікативно-конфлік-
тному спілкуванні. І виокремлює такі його ключові 
складові: а) прогнозоване бачення; б) контактна психо-
лого-комунікативна взаємодія; в) пізнавальний мотив; 
г) теоретико-практичний досвід роботи; д) психологіч-
на стриманість і виваженість; е) комунікативно-регу-
лювальна рівновага; є) толерантна увага та культура; 
ж) міжособистісний вплив [14, с. 172]. 

До створення конфліктної ситуації може призве-
сти низка факторів. М. Краснова на основі вирішення 
певних психологічних питань розрізняє три типи кон-
фліктогенів: 1) прагнення до переваги; 2) прояв агре-
сивності; 3) прояв егоїзму. У текстах кожен тип реалі-
зується різними способами, як-от: 

– у вигляді наказів, погроз, зауважень, критики, зви-
нувачень, сарказму, насмішок ‒ усього, що несе у собі 
негативну оцінку і позначає пряму перевагу адресанта; 

– позицією переваги з відтінком доброзичливості, 
що виражає поблажливе ставлення до адресата;

– хвастощами, розповіддю про свої істинні чи хибні 
успіхи, що викликає роздратування;

– категоричністю у вигляді прояву надлишкової 
упевненості у своїй правоті;

– нав’язуванням своїх порад (позиція переваги);
– приховуванням інформації, що призводить до по-

ширення чуток, пліток, які заповнюють інформативні 
лакуни; 

– вдаванням до жартів;
– обманом чи лише спробою обманути;
– нагадуванням про якусь програшну для адресата си-

туацію, що є свідченням безпорадності [12, с. 109–110]. 
Конфліктний тип комунікативної особистості ви-

значається з урахуванням діалектичної взаємодії зов-
нішніх (соціальних) і внутрішніх (духовних, індиві-
дуальних) факторів. Прояв конфліктності особистості 
виявляється через порушення гармонії/балансу. А тому 
критерієм конфліктності можна вважати рівень реакції 
реципієнта (інтенсивність, агресивність) як відповідь 
на мовлення, що може проявлятись у тактиках погрози, 
сарказму, образи [15, с. 127]. Тому, на наш погляд, кон-
фліктна особистість – це комунікант, котрий вербаль-
ними і невербальними засобами реалізує потенційне 
зіткнення поглядів, протиріч, цінностей, інтересів. 

Ми пропонуємо аналіз відкритого листа Ю. Тимо-
шенко В. Януковичу на основі власно розробленої кла-
сифікації, у якій відправним критерієм є об’єктивно 
раціональний чи суб’єктивно афективний модус реа-
лізації маніпулятивної стратегії: якщо застосовуються 
раціональні, аргументативні, тобто логічні заангажова-
ні засоби, то така стратегія іменується плюс, на проти-
вагу цьому маніпулятивна стратегія мінус втілюється 
інакшими тактиками, котрі є опозицією до раціональ-
ного доведення. Виокремлені у рамках нашої статті 
стратегії застосовуються з метою або подачі образу 
суб’єкта мовця у позитивному контексті, або представ-
лення опонента у негативному світлі.

Конфліктний тип комунікативної особистості пре-
зентується через маніпулятивну метастратегію мінус за 

допомогою стратегій на понижчення статусу адресата, 
з одного боку, й підвищення власного іміджу, з іншого, 
на основі застосування низки відповідних тактик.

Важливим для комунікативної особистості є уміння 
презентувати себе так, аби проявити всі свої позитивні 
риси та якості характеру, максимально показати висо-
кий рівень власної професійної майстерності. Сучасна 
соціальна психологія трактує самопрезентацію як про-
цес усвідомленого чи навіть неусвідомленого прояву 
певних аспектів власної самості (архетипу цілісності 
індивіда у психологічному плані) у процесі взаємодії 
з людьми [17]. Проте така самопрезентація може бути 
як сценічною (імітованою), так і закулісною (справж-
ньою). Такий погляд розвивав І. Гофман, котрий вка-
зував на те, що індивіди залежно від ситуацій прояв-
ляють або істинне особисте Я, або облудне публічне 
Я [4]. Так, Ю. Тимошенко у цитаті з відкритого листа 
застосовує якраз стратегію на підвищення власного 
статусу через тактику театралізованої самопрезентації: 
«Я, в нинішній ситуації, здатна піднятися над подіями 
і говорити з державних позицій. Не у своїх особистих 
інтересах, і не в ваших. А в інтересах країни» [16]. Ав-
торка у цьому фрагменті створює ідеальний образ са-
мої себе як політика, здатного мислити глобально, в ін-
тересах усього народу. Її самопрезентація визначається 
виконанням великої соціальної ролі, навіть державної. 
Тому це дає їй можливість, будучи у той час у в’язниці, 
використовувати певні переваги свого становища.

Конфліктна комунікативна особистість не може 
обмежитися лише стратегією на підвищення власного 
статусу, адже це суперечить самій природі конфлікту, а 
тому мовець звертається і до стратегії на понижчення 
статусу політичного опонента.

Важливим для такого адресанта є максимально 
завуальований прояв свого внутрішнього протиріччя, 
явної незгоди з чимось, що спонукає його (її) зверта-
тися до використання тактики поради. Взагалі адре-
сат, якому надається порада, мусить апріорі перебу-
вати у скрутному становищі. Це означає, що адресант 
має правильно подавати будь-яку пораду, уникати 
категоричних заяв, підкреслення своєї суб’єктивнос-
ті, говорити і поводитись із партнером на рівних, не 
звертаючи уваги на статусне становище [7]. У листі 
Ю. Тимошенко вищезазначена тактика зреалізована 
по-іншому, з позиції людини, яка не дотримується уже 
зазначених правил: «Затямте, що майбутнє України, 
безпека України, її інтереси, та і ваші теж, лежать в 
європейській площині. Та якщо хочете повернути собі 
бодай якесь політичне обличчя, поверніть Україну до 
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європейської стратегії розвитку» [16]. Цей фрагмент 
засвідчує досить грубий тон заяви, що семантично під-
кріплюється дієсловами наказового способу 2-ї особи 
множини затямте, поверніть. Авторка листа не про-
сто використовує тактику поради для апеляції до раціо 
Президента, ‒ її мета полягає у спонуканні адресата до 
певних дій, а саме до зміни політичної орієнтації краї-
ну у напрямі Європи.

Іншу цитату, у якій реалізована ця ж тактика, адре-
сант наповнює промовистими символами: «Словом, 
Вікторе Федоровичу, коли будете підіймати свій тра-
диційний келих “Harrogate” під новорічною «йолкою», 
замисліться бодай на мить над суттю свого правління, 
подумайте про трагічні помилки. Про вже зроблені та 
про ті, які ще хочете зробити» [16]. Вино “Harrogate” 
компанії «Вишукані вина Харогате» є одним із най-
дорожчих вин у світі: пляшка такого ексклюзивного 
напою сягає 2,900.00 фунтів стерлінгів [http://www.
harrogatefinewinecompany.com/wine/?sort=pricedesc]; 
«йолка» – це русизм, використаний замість україн-
ського слова «ялинка» (стало символом поганого 
знання української мови Президентом України) В. 
Януковичем під час пояснення ліквідації наметового 
містечка 3 грудня 2010 року [http://www.radiosvoboda.
org/a/2238024.html]. Саме за допомогою цих лексичних 
одиниць – оніма й апелятива – Ю. Тимошенко симво-
лізує дії адресата, які у подальшому можуть призвести 
до втрати ним власного політичного статусу. 

Конфліктний тип особистості тяжіє і до застосу-
вання тактики попередження. М. Шалунова кваліфікує 
використання цієї тактики мовцем у зв’язку із попере-
дженням когось про щось: «наприклад, застерегти від 
небезпеки, неприємної розмови або ситуації» [19, с. 296].  
Ю. Тимошенко сповіщає свого адресата, звертаючись 
до досвіду минулого, що реалізується через комуні-
кативний хід “story telling” – наведення історії, у якій 
автор прямо не вказує на ім’я та прізвище героя опо-
віді; а втім, і адресат, і читач можуть здогадатися про 
це самі на основі фонової інформації. У зв’язку із цим 
Ю. Тимошенко вживає словосполучення незвичай-
ний політик і особовий займенник 3-ї форми однини 
чоловічого роду: «У 2009 році я зустрілася з одним 
незвичайним політиком. Це була абсолютно впевне-
на в собі людина. Він мав рейтинг довіри близько ста 
відсотків у своїй країні. Цілий народ щодня вклонявся 
йому, вважав його даним країні вищими силами. Він 
збирався правити вічність і нічого не затьмарювало 
його абсолютну самодержавну владу. Він поділив усю 
країну між своїми синами і почувався повним госпо-
дарем на своїй землі... Але вже через два роки його 
мертве, сплюндроване тіло волочили вчорашні вірно-
піддані по придорожній пилюці його рідного міста. А 
один з його синів пропонував два мільярди доларів за 
можливість втечі з країни. Незважаючи на «особли-
вість» наших взаємин, Вікторе Федоровичу, я, все ж, 
ніколи не побажаю вам такої долі. Я чесно хочу, щоб 
ви до Єнакієва заходили не так, як згаданий мною 
політик до Сірту. Все у ваших руках. Принаймні по-
ки-що» [16]. Адресант, наводячи історію Муаммара 
Кадаффі, державного діяча, що очолював Лівію, яко-
го було захоплено у полон повстанцями у м. Сірт 20 
жовтня 2011 року, вчинено самосуд і жорстоко вбито, 
у своєрідній манері повчає і попереджає В. Януко-
вича. Більше того, вона застерігає адресата від такої 
участі, імпліцитно закликаючи змінити внутрішню 
політику в країні, використовуючи фразеологічну єд-
ність усе у ваших руках. 

В іншій цитаті ця ж тактика вже втілюється через 
комунікативний хід констатації фактів: «Сьогодні у 
вас, як стверджують соціологи, стабільні сім відсо-
тків підтримки. З такими темпами втрат вас не ви-
стачить навіть на наступний рік президентства. Це 
вам тільки здається, що ви сильний та впливовий, а 
попереду безхмарне правління на довгі роки. Не дові-
ряйте собі в цих прогнозах. Бо ще кілька фатальних 
помилок і вас покинуть усі, включно з Чечетовим» 
[16]; «Кожен ваш крок, кожна ваша дія в зворотньому 
від Європи напрямку ослаблює і вас, як президента, і 
Україну як державу. Зовсім не таємниця, що для деко-
го слабкий та безпорадний президент України – кра-
щий партнер. І поки що, на жаль, ви цьому статусу 
відповідаєте бездоганно. Хоча я й не розумію навіщо 
це вам» [16]. Ця цитата містить смислову імплікатуру 
впливу на Президента України з боку президента Ро-
сійської Федерації В. Путіна, використання останнім 
слабкості й безпорадності В. Януковича. Застосований 
риторичний повтор кожен ваш крок, кожна ваша дія 
в зворотньому від Європи напрямку супокладений ідеї 
ослаблення і країни, і її Президента.

За умови, що комунікативна особистість уже не 
може стримувати себе, адже настільки переповнена 
емоціями ненависті до адресанта, вона вдається до так-
тик іронії та сарказму. М. Гаража називає ці тактики 
«двоякими», адже вони «можуть тлумачитись і конф-
ронтаційними, і кооперативними залежно від того, в 
рамках якої стратегії використовуються» [3, с. 58]. Іс-
нує твердження про те, що зазначені тактики можуть 
застосовуватися лише особами, котрі за соціальними/
статусними показниками перебувають на вищих ступе-
нях ієрархічних сходів щодо адресата [8, с. 17]. Однак 
така думка є неоднозначною, що й спостерігаємо у на-
ступному фрагменті листа Ю. Тимошенко: «Справа в 
тому, що через фатальний недогляд української Кліо 
(це давньогрецька муза історії) два роки тому ви ста-
ли главою нашої держави. Що вона робила, та Кліо в 
такий відповідальний момент, важко сказати. Але в 
будь-якому випадку «маємо те, що маємо», – як лю-
бить говорити Леонід Макарович. У даному випад-
ку – маємо вас на посаді Президента»; «І нарешті, 
по-сьоме. Я, Вікторе Федоровичу, дуже добре вивчила 
анатомію диктатури. Головна її ознака в тому, що 
вона завжди закінчується. І завжди безславно. Дик-
татор при всіх своїх силових та ресурсних блискучих 
атрибутах – слабка, залякана й обмежена людина. 
Страх – єдине почуття, з яким він ніколи не розлуча-
ється. Я, думаю, ви розумієте про що я...» [16]. Так, у 
вищенаведеному фрагменті колишній прем’єр-міністр 
висміює Президента. Саме через іронію і сарказм ре-
алізується протиставлення ерудованості адресанта 
(знання грецької міфології) та простуватого адресата 
(що іноді може навіть плутати слова). Застосовані фі-
гури вставленої конструкції «(це давньогрецька муза 
історії)», цитації «маємо те, що маємо», метафори 
«анатомія диктатури» вибудовують рівень контрасту 
між імпліцитно прихованою істинною думкою та тим, 
що насправді сказано. 

В іншій цитаті застосовані тактики іронії та сарказ-
му виявляють прихований зміст ще ефективніше: «Ні... 
Про себе і про судові процеси – я не буду, не хвилюй-
теся. Я чула, як ви на своїй прес-конференції клялися, 
що ви тут ні при чому. Вірю :)... Мине ще трохи часу, і 
ви будете розповідати демократичному світу, що коли 
ви народилися, я вже в тюрмі сиділа» [16]. Ю. Тимо-
шенко через імплікатуру сарказму, яка маркується лек-
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семою вірю1, графічного елемента смайлика у формі 
усмішки, іронічного прогнозування поведінки, привсе-
людно звинувачує В. Януковича у причетності до її 
арешту в недалекому майбутньому2. 

Проте неможливо вибудовувати текст відкритого 
листа лише у площині висміювання, тому адресант 
знову повертається до більш завуальованої форми ви-
кладу, зокрема до використання тактики поради. Так, 
А. Бігарі зазначає, що ця тактика складається із ви-
словлювань, які засуджують вчинки адресата [1, с. 10]: 
«Ви стали главою держави, в якій жити мільйонам 
українців. В тому числі і після вас. Тому я хочу дати 
вам кілька порад, які, я сподіваюся, дозволять уник-
нути фатальних помилок і дадуть можливість збе-
регти країну для майбутніх поколінь, а вам обличчя» 
[16]. Мовець у цьому фрагменті втілює вищезазначену 
тактику за допомогою комунікативного ходу антитези, 
протиставляючи поняття фатальної помилки, з одного 
боку, і збереження обличчя країни, збереження облич-
чя Президента, з іншого. Все це реалізується у рамках 
тактики поради: «хочу дати вам кілька порад». 

І далі рекомендації щодо правильної поведінки вплі-
таються у пейоративно забарвлений текст: «По-перше, 
не намагайтесь отримати повагу та любов народу 
насиллям і ґвалтуванням. Примусового кохання не бу-
ває. Ви цю країну не в карти виграли, за вас проголо-
сували люди, які сплутали вас з вашими біг-бордами. 
Сьогодні ви над цими людьми відверто знущаєтесь, і 
найстрашніше (для вас), що люди це вже розуміють» 
[16]; «Ви оточили всю країну парканами. Складається 
враження, що сьогодні найуспішнішим бізнесом може 
стати випуск колючого дроту. Але рано чи пізно ви 
зрозумієте, що це ви за колючим дротом, а не країна» 
[16]. Наведені цитати містять тактику викриття, що ви-
користовується з метою розвінчання фактів і аргумен-
тів для демонстрації очевидної провини, злочинності 
[13, с. 193]. Автор описує В. Януковича у негативному 
світлі, використовуючи лексеми із потужним негатив-
ним аксіологічним компонентом: насилля, знущання, 
ґвалтування. А такі лексеми, як паркан, колючий дріт, 
використовуються для реалізації імпліцитного натяку 
на минулий життєвий досвід адресата.

Тактика приниження, котра втілюється далі у листі, 
віддзеркалює негативну апеляцію до гідності адресата. 
Н. Войцехівська зазначає: «прихована агресія старан-
но маскується мовцем конфронтаційного типу через 
намагання фруструвати (досягнути психологічного 

стану наростаючого емоційно-вольового напруження, 
що виникає у конфліктних ситуаціях, які заважають 
досягненню мети або задоволенню потреб і бажань, 
загрожують людині або її престижу, людській гідності) 
співрозмовника» [2, с. 164]. 

«Не парафувавши 19 грудня угоду, ви відкинули кра-
їну назад на десятки років. Праця тисяч розумних та 
порядних людей через вас полетіла на смітник. Поду-
майте бодай про свої інтереси, якщо вже не про ін-
тереси держави. У вас ніколи не вийде грати на про-
тиріччях між Європою та Росією, як ви сподівалися. 
Бо і там, і там вас добре знають і адекватно оці-
нюють. Не з вашими природніми здібностями» [16].  
У цьому фрагменті застосовується комунікативний хід 
насмішки: В. Януковичу прикріплюється ярлик «лю-
дина з малими природніми здібностями». Насмішка 
переходить у явне знущання, реалізується відповідна 
тактика: «По-друге, не знаю наскільки ви розбираєтесь 
в міжнародних та геополітичних питаннях, але у мене 
для вас погана новина: Євро-2012 – це не договір про 
євроінтеграцію, вас ввели в оману. Це – футбол. Ваш 
найглибший промах – згортання процесу об’єднання з 
Європою» [16]. Фрагмент демонструє бажання автора 
принизити Президента (тактика приниження), його 
гідність, продемонструвати некомпетентність у міжна-
родних та геополітичних питаннях, що є неприпусти-
мим для Президента. 

Таким чином, у тексті відкритого листа широко 
представлені різні маніпулятивні стратегії, що реалізу-
ються у відповідних тактиках і комунікативних ходах. 
Вербалізації, які втілюють ці стратегії, тактики та ко-
мунікативні ходи, є мовним арсеналом комунікативної 
особистості конфліктного типу. Для мовлення Ю. Тим-
ошенко характерна маніпулятивна метастратегія мінус, 
яка реалізована стратегією на пониження статусу адре-
сата й підвищення власного статусу. Це досягається за 
рахунок використання таких тактик, як тактика театра-
лізованої самопрезентації, тактика іронії та сарказму, 
тактика викриття, тактика приниження, тактика пора-
ди, тактика попередження. 

Розглянуті стратегії, тактики й комунікативні ходи, 
використані Ю. Тимошенко, дозволяють віднести 
її комунікативну особистість до конфліктного типу.  
У подальшому проведений аналіз може стати основою 
для моделювання вербально-психологічного портрету 
політичного діяча, що можна розглядати як одну з пер-
спектив нашого дослідження. 

1 Наприкінці листа вміщено справжню думку автора: «Юлія Тимошенко, Камера № 260, куди ви мене розмістили, Лук’янівське СІЗО. Київ»
2 Обвинувачена вона була Печерським районним судом у вчиненні злочину, передбаченого ст. 365 ч. 3 Кримінального кодексу України «Пе-
ревищення влади або службових повноважень» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page12), саме через цей вирок і була ув’язнена в 
жовтні 2011 року.
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ЭТНОСОФСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ: 
СЕМАНТИКА ЗАГЛАВИЙ

Статья посвящена исследованиию семантических особенностей заглавий в произведениях средневековых поэтов Китая, 
Кореи, Вьетнама. Дана характеристика заглавий коммуникативного типа, которые представляют собой целые предло-
жения. Это обусловлено спецификой официально-деловой и политической жизни древнего Китая, а также философией 
конфуцианства. 
Ключевые слова: семантика, заглавие, коммуникативный тип, философия, конфуцианство.

Черевченко В. В. Етнософський зміст середньовічної класичної поезії: семантика заголовка. – Стаття.
Статтю присвячено дослідженню семантичних особливостей заголовків у творах середньовічних поетів Китаю, Кореї, 
В’єтнаму. Надано характеристику заголовків комунікативного типу, які є цілими реченнями. Це зумовлено специфікою 
офіційно-ділового та політичного життя давнього Китаю, а також філософією конфуціанства. 
Ключові слова: семантика, заголовок, комунікативний тип, філософія, конфуціанство.

Cherevchenko V. V. Ethnosophical content in medieval classical poetry, semantics of title. – Article.
The article is devoted to studing of semantic peculiarities of titles in the works of medieval poets of China, Korea and Vietnam. The 
characteristic of titles has communication type which constitute the whole sentences. This is caused by specific of official business 
and political life of the ancient China and the philosophy of Confucianism. 
Key words: semantics, title, communicative type, philosophy, Confucianism.

Историю мировой литературы сложно представить 
без философского и художественного наследия Восто-
ка, прежде всего китайской культуры, традиции кото-
рой оказали огромное влияние на цивилизационные 
процессы во всем мире. Ее философско-религиозная 
система – конфуцианство – на долгие годы определила 
особенности политической, культурной, экономиче-
ской жизни не только Китая, но и других восточных 
стран. Первоначально конфуцианство было лишь од-
ним, хотя и очень влиятельным, учением древнего 
Китая, существовавшим с рядом других – даосизмом, 
моизмом, легизмом и др. Однако после объединения 
Китая и создания централизованной империи Хань 
(206 г. до н.э. – 220 г. н.э.) оно постепенно усилилось, а 
на рубеже II и I вв. до н.э. стало государственной идео-
логией императорского Китая [10].

Говоря о восточной культуре, следует отметить ее 
самобытный характер, оригинальное этнософское со-
держание, яркий лингвокультурный смысл, во многом 
отличный от европейской эстетики. «В истории, в ис-
кусстве Китая, Кореи, Вьетнама, – отмечает И. Смир-
нов, – вдоволь самобытного, глубоко национального; 
во многом и сходного, того, что, объединяя культуры 
этих стран, делает их безошибочно отличимыми от 
ближайших соседей, будь то монголы на севере или 
бирманцы на юге…» [7, с. 461]. В данном случае речь 
идет об иероглифическом письме, возникшем в древ-
нем Китае и далее заимствованном национальными 
культурами Кореи и Вьетнама. 

В литературе трех стран образовалось удивитель-
ное языковое единство: в Китае – вэньян, язык класси-
ческой письменной словесности; этот же, по существу, 
язык в Корее – ханмун и во Вьетнаме – ханван. Вэньян – 
ханмун – ханван – это язык (или языки) общей для 
дальневосточного региона культурной традиции, кор-
ни которой уходят в китайскую древность [7, с. 462]. 
Она выработала четкие правила и нормы, свою стили-
стическую систему, определенное проблемно-темати-
ческое содержание. Задача настоящего иссследования 
заключается в том, чтобы с помощью этнософских 
подходов раскрыть специфику семантики заглавий в 
произведениях средневековых поэтов Востока.

Подходы к проблеме анализа художественного 
смысла в разные исторические и культурные периоды 

существенно отличались. В отечественной филологии 
этот вопрос связан с именем А. Потебни, который от-
нес его к лингвистическим. Он развил мысль В. фон 
Гумбольдта о творческом характере языка (сравните 
гумбольдтианскую теорию о языке как объединенной 
духовной энергии народа [3]), на основе которой сфор-
мулировал положения о его эвристической функции: 
«Язык является средством передачи не готовой мысли, 
а создания ее» [6, с. 247], выдвинул концепцию о «бли-
жайшем» и «дальнейшем» значении слова, определил 
основные аспекты проблемы внутренней формы слова 
и текста.

Новый этап в изучении смысловых отношений в 
литературно-художественном произведении начина-
ется в 20-е годы XX ст. (в трудах Л. Щербы). Ученый 
писал о недостатках в преподавании литературы, ко-
торые сводились к анализу историко-литературных и 
историко-культурных особенностей, при этом указывал 
на необходимость создания такого метода толкования 
художественного произведения, целью которого был 
бы «анализ тех лингвистических средств, посредством 
которых выражается идейное и связанное с ним эмо-
циональное содержание литературных произведений»  
[9, с. 26–27]. Б. Ларин называл такой подход «спектраль-
ным анализом стиля», хотя он «намечается как перспек-
тива работы, еще не осуществленной» [4, с. 278].

Существенным в решении этой проблемы являет-
ся понимание литературно-художественного произве-
дения как явления искусства. Теоретические вопросы 
стилистики художественного творчества, глубокого 
понимания ее роли во всех процессах эстетики и ис-
кусства изложены в ряде работ А. Вежбицкой, И. Би-
лодида, Л. Булаховского, В. Виноградова, Г. Винокура, 
В. Жайворонка, Ю. Степанова. В отличие от обычной 
речи, которая передает сообщение прямолинейно, язык 
как искусство обладает способностью воспроизводить 
действительность своими специфическими стилисти-
ческими средствами с целью не только номинатив-
но-информационного, но и художественно-эстетиче-
ского воздействия. 

В этой структуре слово, с одной стороны, будучи 
соотнесенным с другими единицами текста, становит-
ся элементом коммуникации, а с другой – выразителем 
специфического образного содержания, присущего 
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только данному произведению. Тем самым оно реа-
лизует его эстетическую художественную функцию, 
которая является решающим фактором образного 
воспроизведения действительности, ее экспрессив-
ной оценки. Именно она определяет функциональные 
особенности языковых единиц в литературно-художе-
ственном произведении, раскрывает смысловую мно-
гоплановость образа. В этом и заключается актуаль-
ность данного исследования.

Целью работы является исследование смысловых и 
мотивационных особенностей заглавий в произведени-
ях средневековых поэтов Китая, Кореи, Вьетнама.

Поставленная цель обусловила решение следую-
щих задач:

1) обосновать причины возникновения смысла на 
уровне художественной речи;

2) исследовать семантическое разнообразие загла-
вий в средневековой восточной поэзии;

3) определить мотивационные особенности семан-
тики заглавий в художественных произведениях Древ-
него Востока, их способность к приращению смысла.

Объектом исследования является семантическая 
структура заглавий, предметом – мотивационные осо-
бенности семантики заглавий в произведениях средне-
вековых поэтов Востока.

Материалом исследования послужили художе-
ственные произведения средневековых поэтов Китая, 
Кореи, Вьетнама.

В работе использованы методы сравнительно-исто-
рического, описательного, контекстуального, концеп-
туального анализов.

Ключевую роль в иерархии языковых единиц ху-
дожественного текста играют концептуальные поня-
тия, среди которых – заглавия. Важным моментом при 
описании их семантических особенностей является 
установление классификационных признаков, то есть 
определенной типологии. В зависимости от степени 
сохранения смысловой целостности основного компо-
нента семантической структуры заглавия – предмет-
но-логического ядра – выделяем несколько семантиче-
ских типов:

1) семантика заглавий первого типа не дает ключа к 
раскрытию содержания произведения, напр.: «Ируон», 
поскольку это название не имеет лексической манифе-
стации в общенародном языке;

2) семантика заглавий второго типа частично, на 
номинативном уровне позволяет определить содержа-
ние произведения, напр.: «Штабс-капитан Рыбников» 
А. Куприна, «Война и мир» Льва Толстого, «Престу-
пление и наказание» Ф. Достоевского;

3) семантика заглавий третьего типа представляет 
собой краткую коммуникативную информацию об ак-
туализированном в художественном тексте содержа-
нии, напр.: «Жизнь, необыкновенные и удивительные 
приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, про-
жившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на 
необитаемом острове, у берегов Америки, близ устья 
реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекруше-
нием, во время которого весь экипаж корабля, кроме 
него, погиб, с изложением его неожиданного освобо-
ждения пиратами, написано им самим» Д. Дефо, кото-
рое сейчас более известно как «Робинзон Крузо». 

Таким образом, в литературно-художественном 
произведении функционирование заглавия как языко-
вой единицы сопровождается актуализацией его опре-
деленных семантических признаков. На этом фоне 
устанавливаются специфические особенности худо-

жественного смысла заглавия, структура которого ба-
зируется на лексико-семантических закономерностях, 
однако подчинена эстетическим задачам. 

Говоря о средневековой восточной поэзии, следует 
отметить, что в ней чаще всего представлены заглавия 
номинативного или коммуникативного характера, то 
есть второго и третьего типов, семантика которых со-
держит предметно-логическую составляющую. Нами 
будут рассмотрены заглавия третьего типа, которые 
имеют ярко выраженную национальную специфику, 
напр.: «Стихи в пятьсот слов о том, что у меня было 
на душе, когда я из столицы направлялся в Фэнсян» Ду 
Фу (712–770), «Я смотрю, как убирают пшеницу» Бо 
Цзюйи (772–846), «В девятнадцатый день одиннадца-
той луны года Синь-Чоу распрощался с Цзы-Ю у за-
падных ворот Чжэньчжоу» Ван Аньши (1021–1086),  
«У почтовой станции Цзячуаньпу попал в мелкий 
дождь; вокруг стало удивительно красиво» Лу Ю 
(1125–1210), «На проводы Чжао из финансового ве-
домства Хубу, уезжающего в связи с назначением на 
должность начальника округа Хуайян» Ли Панлуня 
(1514–1570) (здесь и далее источником иллюстратив-
ного материала является поэтическая антология «Свет-
лый источник»). Синтаксическая структура таких за-
главий (они представляют отдельные предложения, а 
не слова или словосочетания) обусловлена спецификой 
официально-деловой и политической жизни древнего 
Китая и, прежде всего, философией конфуцианства. 

Государство мыслилось конфуцианцами как аналог 
большой патриархальной семьи, в которой император 
должен играть ту же роль, что и полновластный глава 
рода или клана. Этим объясняется хвалебное содержа-
ние заглавия стихотворения «В день рождения импе-
ратора, услышав о его поездке за укрепленную линию 
границы» Ли Мэньяна (1473–1529) или безапеляцион-
ная готовность выполнения приказа императора, со-
держащегося в строках «Во время расставания, когда, 
получив повеление императора составлять «Историю 
Юань», оправлюсь в столицу» Гао Ци (1336–1374). По-
скольку в традиционной китайской семье существовала 
жесткая иерархия, то конфуцианская доктрина предпо-
лагала соблюдение строгих норм соподчиненности и, 
соответствено, господство принципа беспрекословно-
го подчинения младшего старшому. Ярким примером 
таких отношений может служить заглавие стихотворе-
ния Лю Чанцина «Радуюсь приходу сановника Шиюя 
Хуанфу в мой загородный дом у Быцзянь – лазоревого 
ручья» или исполненные раболепия строки «Препод-
ношу Юаньцзаю Цао, управляющему Чжанчжоу» Ма 
Шици (1584–1644). Эти нормы были выражены в так 
называемых «пяти взаимоотношениях» – отношениях 
между государем и подданными, между отцом и деть-
ми, между старшими и младшими братьями, между 
мужем и женой, между друзьями.

Известно, что в основе конфуцианства лежит «идея 
гармонии принципов личного нравственного самосо-
вершенствования и деятельности, направленной на 
упорядочение государства во имя создания идеального 
общества, соответствующего древним образцам» [10]. 
Предполагалось, что нравственное самосовершенство-
вание является предпосылкой успешной деятельности 
на государственном поприще. В Китае волю госуда-
ря несли народу верные чиновники, которые беспре-
кословно служили правителю до той поры, покуда 
он в своей деятельности следовал предначертаниям 
всемогущего Неба; в противном случае честный чи-
новник-конфуцианец обязан был или поправить от-
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ступника – даже ценою собственной жизни, или уда-
литься от дел [7, с. 462]. В отдельных стихотворениях 
находим сведения подобного характера, напр.: «Про-
вожаю младшего префекта Ли, ссылаемого в утесы 
Ся, и Вана, младшего префекта, ссылаемого в Чанши» 
Гао Ши (702–765), «Думаю о Яне, Сюе и других из-
гнанниках, вспоминаю годы, когда в саду Сиюань мы 
слушали песни» Гао Ци (1336–1374). Иногда заглавия 
выражают информацию о причине наказания, напр.: 
«Пишу, услышав, что несколько уездных начальников 
наказаны за взятки» Ли Рюбо (1169–1241).

Идеи конфуцианства как официальной идеологии им-
перии оказали огромное влияние на формирование всей 
ее политической системы. Само слово «конфуціанство» 
имеет европейское происхождение. Его китайский экви-
валент – «жу-цзяо» означает «учение благовоспитанных 
(или просвещенных) людей», что позволяло некоторым 
ученым прошлого века называть конфуцианство «рели-
гией ученых». Идеальная личность в конфуцианстве на-
зывалась «благородным мужем» (цзюнь-цзы), которым 
мог быть любой человек независимо от происхождения, 
единственный критерий его «благородства» – это стро-
гое и неукоснительное следование нормам конфуциан-
ской морали. Это отобразилось на системе испытаний 
будущего чиновника. Экзаменующийся (теоретически 
им мог быть любой человек, кроме детей проституток, 
парикмахеров или актеров) должен был во время экза-
мена продемонстрировать свое знание конфуцианской 
философии и умение применять ее принципы на прак-
тике. Эта система благополучно существовала в Китае 
до 1905 г., после чего она была заменена европейской 
общеобразовательной системой [10].

С целью духовного усовершенствования лично-
сти была выработана четкая система требований при 
подготовке таких чиновников (цзюнь-цзы), целостная 
структура определенных воспитательных норм, ко-
торые отвечали государственным интересам. Поэто-
му так часто в названиях стихотворений встречаются 
лексемы на обозначение должностей государственных 
служащих (чиновник, сановник, префект, шаофу, по-
мощник правителя, сановник-шилан, начальник округа) 
и даже их собственные имена, напр.: «Провожаю Ду, 
уезжающего в Шучжоу на должность шаофу – помощ-
ника правителя уезда» Ван Бо (649–676), «Вместе с чи-
новником Лу Сяном посетил лесную обитель отшель-
ника Цуй Синцзуна» Ван Вэя (701–761), «Чиновник в 
Синьани» Ду Фу (712–770), «Осенней ночью посылаю 
сановнику Цю двадцать второму» Вэй Иньу (737–790), 
«Вместе с сановником-шиланом Ханем гуляем на озе-
ре семьи Чжэнов, поем стихи, пьем вино» Бо Цзюйи 
(772–846), «На проводы внештатного чиновника Юня, 
отправляющегося с инспекцией в Инчжун» Ли Панлу-
ня (1514–1570), «Провожая Цзяна, начальника округа, 
уезжающего в область Цинчжоу» Чжу Цичжи (ІІ поло-
вина ХVІ в.).

В «курс обучения» входили не только определен-
ные аспекты философии, музыки, литературы, кото-
рые давали наиболее верное представление о народной 
жизни и нравах, но и литературная практика, то есть 
умение писать оды и стихи. 

Восточные чиновники, пытаясь подчеркнуть свою 
ученость, в собственных произведениях часто использо-
вали имена известных поэтов, напр.: «Читал стихи Тао 
Юаньминя и не мог от них оторваться. Развлекаясь, на-
писал и посвятил ему небольшое стихотворение» Синь 
Цицзи (1140–1207), «Вторю стихам Цзы-Ю о ярмарке 
шелка», «Вторю рифмам Цзян Хуэй-Шу» Су Ши (1037–

1101). Не менее продуктивно поэт Су Ши использовал 
названия известных призведений, напр.: «Вторю стихам 
Тао Юаньмина «Подражание древнему» или «Вторю 
стихам Цзы-Ю «Посетив обитель в уезде Миньчи, вспо-
минаю о прошлом». Иногда предметом поэтического 
вдохновения могла бать даже картина того или иного 
художника, напр.: «Надпись к картине, на которой изо-
бражен Юаньмин по прозванию Улю-пять ив» Юань 
Цзинсо (ІІ половина ХІV в.), «Надпись к картине Яо 
Шаоши, изображающей бамбук» Цзая Гуаня (ок. 1521 
г.), «Надпись к картине «Дрозды на ветках зацветающе-
го абрикоса» Ли Жэньлао (ХVІІ в.), «Надпись к картине 
«Минфэй выезжает за линию границы» Хуана Юцзао 
(ХVІІ в.), «К картине «Слезы при расставании на мосту 
через реку» Таня Чженьляна (ХVІІ в.).

Могучее воздействие конфуцианства на китайскую 
культуру сказалось прежде всего в том, что и в жизни, 
и в искусстве порицалось и изгонялось все естествен-
ное, почитавшееся грубым, животным, вульгарным, 
ибо его не коснулась цивилизующая конфуцианская 
мудрость. Именно одним из проявлений животной 
грубости мыслилась чувственная любовь, поэтому в 
средневековой восточной поэзии отсутствует тради-
ционная для европейской литературы тема любви, в 
ней естественную любовь полов пытаются заменить 
«возвышенной любовью друзей-мужчин, которых на 
всю жизнь объединяют общие идеи и общее воспита-
ние» [7, с. 468]. Видимо, этим объясняется мужская 
семантика заглавий многих классических стихотворе-
ний средневекового Китая, напр.: «Провожаю друга» 
Ли Бо (701–762), «Провожаю Ван Цзыли у источника 
Бодхисаттв, что в Учане» Ван Аньши (1021–1086), 
«Провожая друга» Синя Цицзи (1140–1207), «Проща-
ние с другом во время ночной остановки в Сякоу» Ли 
Мэньяна (1473–1529), «На проводах Чжу-Цзы, возвра-
щающегося на юг» Шэнь Ляня (1507–1557). Иногда в 
содержании заглавия находим указание на родствен-
ные отношения людей, напр.: «Написано при луне в 
ответ старшему сыну Цзюню, опечаленному разлу-
кой с младшим братом» Хуанфу Фана (1503–1582),  
«В отсутствие отца провожаю его друга, уезжающего в 
Синьань» Лу Цзюаня (ХVІІ в.).

Конфуцианская идея семьи-государства, где под-
данные подчиняются правителю, как дети отцу, а чи-
новники – своим начальникам, как младшие старшим 
в семье, была привлекательна для молодых монархий 
Кореи и Вьетнама; сравните, например, заглавия двух 
стихотворений: «Возвращаясь со свитой государя в 
столицу» Чан Куанг Кхая (1241–1294) и «Вместе с го-
сударем уезжаю в Бао-Тяу» Ву Зюэ (1468–1522). Заим-
ствование идеи требовало и заимствования практики 
управления. Может быть, этим объясняется привлека-
тельность вьетнамской поэзии назидательного харак-
тера, напр.: «Наставление ученикам» Ван Ханя (ум. 
1018 г.) или «Прославляю Винитаручи, проповедника 
учения Тхиен» Ли Тхай Тонга (1000–1054). Уже клас-
сическими по своему философскому содержанию ста-
ли строки «Вечны рожденье, старость, хвори и смерть» 
Зиеу Няна (1072–1143), а также стихотворение Кхонга 
Ло «Говорю об устремлениях души».

Следует обратить внимание на доминирование 
определенных образов, тем и мотивов в средневековой 
восточной поэзии, мотива дороги (пути), например:  
«Я впервые на Тайханской дороге» Мэн Цзяо (751–
814), «Утром отправился в путь по реке Хуанхэ и напи-
сал об увиденном» Са Дуцы (1308–?), «Провожаю Сюй 
Ши, который вновь едет на службу в Шань» Сун Ляня 
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(1310–1381). Он обусловлен несколькими причинами: 
во-первых, пребывающий на государственной службе 
чиновник часто бывал в пути; во-вторых, ему строго за-
прещалось занимать должность в родном краю; в-тре-
тьих, долго пребывать на одном месте. Поэтому часто 
встречаем соответствующие собственные названия, 
напр.: «Возвратившись морем после похода на Тям-
пу, причаливаю в заливе Фук-Тхань» Чан Ань Тонга 
(1275–1320), «В уезде Цзянлин пишу в лодке. Посылаю 
почтенным Тяню и Ли» Ян Шеня (1488–1559), «Стра-
даю от холода на реке Бяньхэ» Сюй Банцая (ХVІ в.),  
иногда заглавия имеют абстрактный характер: «Скита-
ния по морю» Ли Баньика (ХVІІІ в.). 

Дорога – это «жизненная реальность для поэта-чи-
новника, но это и образ неумолимого времени, а зна-
чит, и человека-странника, гостя в этом мире. Поэтому 
тема старости возникает задолго до того, как поэт до-
стигает склона жизни: он знает, что старость придет, 
как приходила ко всем до него, а стало быть, и седи-
на появится в свой срок (как с наступлением осенней 
поры, заката года ложится на листья белый иней)»  
[7, с. 467]. Яркое свидетельство такого подхода – за-
главие стихотворения «Впервые увидел у себя седые 
волосы» Ван Тинсяна (1474–1544).

Философия конфуцианства гласит, что старость и 
смерть полагается встретить мужественно, поэтому 

«полезно созерцать то, что приучает человека к мыс-
ли о бренности всего сущего – летящие облака, стру-
ящийся поток, а чаша вина или глоток чая словно бы 
останавливают время, внушают легкий сон наяву, кото-
рый помогает постичь гармонию мира, избавиться от 
суетных страстей, обрести чистоту вечной природы» 
[7, с. 467]. Этим объясняется поэтическое пережива-
ние прошедшего, древности, отсюда появление обра-
за могилы, напр.: «Могила полководца Юэ Фэя» Чжао 
Мэнфу (1254–1344), «Могила Чжэнь-Нян» Рао Ци 
(1336–1374), «Могила Лю Куня, начальника военного 
ведомства при Цзинь» Цзинь Чжуна (ХVІІ в.).

Таким образом, конфуцианство наряду с другими 
религиозно-философскими учениями и традициями 
Востока может рассматриваться как выдающееся по 
своему содержанию историческое, политическое и 
культурно-эстетическое явление. Во-первых, оно глу-
боко повлияло на все китайское общество, на систему 
ценностей традиционного Китая и этнопсихологию 
китайского народа (это ощущается и в сегодняшней 
жизни китайцев). Во-вторых, на протяжении более 
чем двух тысячелетий (с рубежа II – I вв. до н.э. и до 
свержения монархии в 1911 г.) конфуцианство, являясь 
официальной идеологией Китайской империи, выпол-
няло в обществе те же функции, что и государственные 
религии в других культурах.
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ЕКСПЛІКАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНОГО СКЛАДНИКА УКРАЇНЦІВ 
У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПЕРІОДУ МАЙДАНУ

Статтю присвячено розгляду питань комунікативного характеру, опису видів обміну інформацією між мовцями у проце-
сі соціальної взаємодії. З’ясовано особливості комунікативного процесу засобами масової інформації. Розкрито сутність 
поняття ціннісна картина світу та ціннісних домінантів українців періоду Майдану. 
Ключові слова: комунікативний процес, засоби масової інформації, експлікація, аксіологічний складник, ціннісна картина 
світу, Майдан.

Черевченко В. А. Экспликация аксиологической составляющей украинцев в средствах массовой информации периода 
Майдана. – Статья. 
Статья посвящена рассмотрению вопросов коммуникативного характера, описанию видов обмена информацией между 
говорящими в процессе социального взаимодействия. Определено особенности коммуникативного процесса средствами 
массовой информации. Раскрыто содержание понятия ценностной катрины мира и ценностных доминант украинцев 
периода Майдана.
Ключевые слова: коммуникативный процесс, средства массовой информации, экспликация, аксиологическая составляю-
щая, ценностная картина мира, Майдан.

Cherevchenko V. A. Explication of the axiological component of Ukrainians in the mass media of the Maidan period. – Article.
The article is devoted to the consideration of communicative issues, the description of the types of information exchange between 
speakers in the process of social interaction. The features of the communicative process are determined by the mass media. The 
content of the concept value picture of the world and value dominants of Ukrainians of the Maidan period is disclosed.
Key words: communicative process, mass media, explication, axiological component, value picture of the world, Maidan.

Сучасна мовознавча наука все частіше звертається 
до висвітлення питань комунікативного характеру, опи-
су видів, сфер, аспектів функціонування мови у широко-
му соціально-культурному просторі. Все більше з’явля-
ється антропологічно спрямованих наукових розвідок, 
позначених соціально-психологічними підходами, коли 
предметом аналізу стає комунікативний процес між 
мовцями у процесі соціальної взаємодії. Помітним яви-
щем у мовознавстві стало ствердження нових напрямів 
сучасної науки про мову: комунікативної лінгвістики, 
соціолінгвістики, теорії мовної комунікації. 

У контексті сказаного спостерігаємо появу нових 
термінологічних понять на кшталт ціннісна картина 
світу (до наукового обігу термін введено російським 
мовознавцем В. Карасиком), ціннісні домінанти, ва-
лоризація тощо. Їхня поява зумовлена тим, що вищим 
орієнтиром поведінки носія антропологічної культури 
вважається цінність (англ. value). Аксіологічні склад-
ники (ціннісні орієнтири), як відомо, характеризують-
ся не лише національним, а й історичним, культурним, 
соціальним колоритом. Науковці переконливо дово-
дять, що «ціннісна картина світу – це частина мовної 
картини, що моделюється у вигляді взаємопов’язаних 
оцінних суджень, які співвідносяться з юридичними, 
релігійними, моральними кодексами певної лінгво-
культури» [2, с. 461]. У межах окремої мовної куль-
тури існують «найбільш суттєві ціннісні домінанти, 
сукупність котрих і утворює певний тип культури, що 
підтримується мовою і зберігається у ній. Ціннісна 
картина світу, – наголошує О. Семенюк, – у межах од-
нієї мовної культури включає загальнолюдську та спе-
цифічні частини і представляє неоднорідне утворення, 
оскільки у різних соціальних групах можуть бути різні 
(іноді контрадикторні) цінності» [3, с. 151].

Представлене у статті дослідження ґрунтується 
на положеннях теорії дискурс-аналізу, зокрема аксі-
ологічного аналізу та рефлексії політичного дискур-
су (А. Вежбицька, Р. Водак, І. Жадан, М. Йоргенсен,  
Д. Максимов, Л. Погорєлко, А. Соловйов, Л.Дж. Філлі-
пс, Й. Хейзінга). З’ясування соціо-вербального змісту 
матеріалу, специфіки презентації його аксіологічних 

складників у засобах масової інформації зумовлюють 
актуальність цього дослідження. 

Мета дослідження полягає у розкритті особливос-
тей експлікації ціннісних домінант українців у засобах 
масової інформації періоду Майдану. 

Відповідно до мети визначено такі завдання:
– обґрунтувати системний характер ціннісної кар-

тини світу, з’ясувати її складники; 
– здійснити аналіз соціовербального матеріалу про 

події на Майдані періоду 2013/2014 рр. та особливості 
його презентації у засобах масової інформації.

Об’єктом дослідження стала мова засобів масової 
інформації періоду Майдану. 

Предметом дослідження є відображення ціннісних 
складників українців у засобах масової інформації пе-
ріоду Майдану.

Методи дослідження. У статті застосовано описовий 
метод для систематизації та аналізу мовних одиниць, 
зіставний метод – для характеристики особливостей 
слововживання, аксіологічний аналіз – для виявлення 
ціннісних орієнтирів. 

Говорячи про картину світу, доречно зазначити, що 
вона має не константний, а полівалентний, динамічний 
характер, постійно змінюється як залежно від індивіду-
альних факторів (освіти, рівня культури, світоглядних 
засад, релігійних переконань, вікових особливостей, 
досвіду тощо), так і від стадії суспільного розвитку. 
«Різкі зміни, аж до руйнування, картини світу викли-
кають революційні зрушення наукового та соціально-
го характеру. Як приклад часів руйнування усталеної 
картини світу суспільства наводять події наукової рево-
люції ХVІІ ст. (геометризацію простору), соціальні ре-
волюції (у Франції у 1793 р., у Росії у 1917 р.), крах ІІІ 
рейху, Китайську культурну революцію, трансформа-
цію соціального устрою у СРСР («Перебудова») тощо» 
[3, с. 151–152]. Результатом кардинальних суспільних 
змін обов’язково стає часткова зміна концептуаль-
но-мовної картини світу, що позначається на лексичній 
системі, аксіологічних складниках певного народу.

В Україні початку ХХІ століття такими революцій-
ними зрушеннями стали події Помаранчевої революції 
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2004 р., а потім – події Майдану (Революції гідності) 
2013/2014 рр. Сприйняття цих подій як в Україні, так і 
за її межами досить різноманітне: від схвалення дій на-
родних мас – до різкого засудження і навіть проведення 
владою радикальних заходів. Українське суспільство 
нині соціально і політично поляризоване. Цікавими 
щодо цього є результати проведеного дослідження І. 
Жадан «Ціннісна складова політичної картини світу 
студентської молоді центрального і східного регіонів: 
порівняльний аналіз» [1], які дозволяють частково 
торкнутись аксіологічних аспектів української дійсно-
сті напередодні Майдану.

Науковець зазначає: «Політичний дискурс студент-
ської молоді у центрі зорієнтований на цінності лібера-
лізму, зокрема актуальною є ідея індивідуальної свобо-
ди. Молодь готова її обстоювати у разі необхідності й 
революційним шляхом (понад 42%), має чітке уявлення 
про умови утвердження бажаних цінностей. При цьому 
студенти практично не сприймають ідеї лівих сил, не 
поділяють соціал-демократичні цінності й у більшості 
не вважають перспективними націонал-демократичні 
ідеї. Загалом ціннісний дискурс цієї групи респонден-
тів можна означити як раціональний, спрямований на 
зміну наявного порядку, цілі дискурсу – ліберальні, а 
уявлення про засоби їх досягнення не виключають ра-
дикалізму. Водночас немає підстав стверджувати, що 
ціннісний дискурс молоді центрального регіону є кон-
фліктним» [1, с. 27]. 

Дещо інший зміст має така інформація автора: «На 
сході політичний дискурс студентства тяжіє до соці-
ал-демократичних ідей, при цьому ідея свободи не є 
актуальною, а основні очікування пов’язані із спра-
ведливою сильною владою, яка і повинна забезпечити 
добробут і порядок. Головне – обрати до влади тих, хто 
бере конкретні зобов’язання. Симпатиків лівих ідей на 
сході вдвічі більше, ніж у центрі, націонал-демократич-
на ідеологія, як і у центрі, не сприймається більшістю 
як перспективна, ліберальні ж цінності на рівні декла-
рування більшістю студентів зі сходу поділяються. За-
галом ціннісний дискурс цієї групи респондентів радше 
ірраціональний, спрямований на критику наявного по-
рядку, цілі дискурсу і засоби їх досягнення – консерва-
тивні, конфліктність низька. Викладене дає підстави для 
висновку про зумовленість відмінностей спрямування 
політичного дискурсу студентської молоді мірою акту-
алізованості цінності свободи, рівнем усвідомлення не-
обхідності громадянського контролю влади та готовні-
стю до змін (революційність – еволюційність)» [1, с. 28]. 

Як бачимо, ціннісні домінанти означених респон-
дентів досить різноманітні, хоча йдеться про найбільш 
прогресивні до змін верстви українського соціуму –  
студентську молодь. Коли до уваги взяти систему цін-
ностей дорослого населення, частина якого жила в 
умовах соціалістичної дійсності, то аксіологічна по-
лярність ще більше зросте, що має цілком вмотиво-
ваний характер. Подібна полярність характерна й для 
засобів масової інформації, адже не секрет, що презен-
тація медійного матеріалу часто має суб’єктивний ха-
рактер, упереджено висвітлюючи певну суспільно-по-
літичну ситуацію. «Учасники спілкування, – зазначає 
О. Семенюк, – обираючи певні мовні засоби, керують-
ся власними інтенціями, стратегіями їхньої реалізації, 
особливостями соціокультурного контексту» [3, с. 6]. 
В ідеалі завданням ЗМІ є передача читачам, слухачам, 
глядачам найбільш захоплюючої, вагомої та об’єктив-
ної інформації, тому події повинні презентуватися саме 
під цим кутом зору. 

Через те, що події Майдану освітлювали всі мож-
ливі ЗМІ, він став основною темою інформаційних 
програм того часу. Під час Помаранчевої революції 
2004 р. інформація переважно поширювалася на те-
лебаченні, у пресі, іноді радіо. Інтернет тоді ще не 
набув такої популярності, що було пов’язано з техно-
логічними процесами у країні. Коментаторами подій 
під час Євромайдану були журналісти телебачення та 
Інтернету. Оскільки певні суспільно-політичні факти 
набували закритого характеру, то й розподіл матері-
алу в засобах масової інформації відбувався згідно з 
ідеологічною лінією певного телевізійного каналу: ін-
формація фільтрувалася, маніпулюючи думками лю-
дей. Підтвердили цю заяву шістнадцять журналістів 
каналу «Інтер»: «Випуски наших новин змінювались 
із просто провладних у пропагандистські з усіма від-
повідними симптомами (перекручуванням та замов-
чуванням фактів, відсутністю балансу – як у репорта-
жах, так і скрізь)».

Переформатування події у зображення дозволяє 
активніше їх поширювати за рахунок автоматизації 
операцій у сфері засобів масової інформації. На думку 
Г. Почепцова, «майже все, що сьогодні робиться, буде 
рано чи пізно перекодовано в візуальну комунікацію» 
[4]. Одержувач часто має справу вже зі зміненою об’єк-
тивною реальністю, оскільки візуально-емоційний 
аспект медійного образу припускає модифікацію його 
фактичних складників. Візуальний простір, контрольо-
ваний через ЗМІ, створює систему соціокультурних зо-
бражень-кодів, які мають велике значення для форму-
вання особистості сучасної людини: «Ми вимірюємо 
правильність наших дій відповідно до візуальної есте-
тики» [там само]. Передача цієї інформації у ЗМІ на 
різних носіях пов’язана з потребою інтерсеміотичного 
кодування подій. Однак візуалізація будь-якого медій-
ного феномена може маскувати його справжнє значен-
ня, яке вимагає спеціального аналізу, презентації і соці-
окультурних механізмів формування реальності. 

Аналіз поданого в засобах масової інформації ма-
теріалу на тему Євромайдану дає можливість просте-
жити будь-які технологічні маніпуляції, зміну комуні-
каційних технологій, що дозволяє об’єктивно показати 
всі аспекти українського медіа-простору, ввести його в 
контекст сучасних світових тенденцій розвитку засобів 
масової інформації. Говорячи про Євромайдан, май-
же всі канали акцентували увагу на кількості людей, 
відповідно це коментуючи. Спочатку говорилося про 
сотні, що викликало здивування, проте з кожним днем 
приховувати інформацію ставало складніше, оскільки 
збільшувалася кількість тих, хто прийшов захистити 
своє право жити у європейській демократичній країні. 
Радіо «Свобода» зазначало: «Люди масово йдуть на 
Майдан, автобуси з «Беркутом» в’їжджають на Майдан 
Незалежності, незважаючи на те, що виходи зі станцій 
метро «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» закриті, 
постійно приходять люди» [6].

Журналіст «Інтера» Роман Бочкала вів репортаж з са-
мого Майдану: «Дуже багато людей, важко сказати скіль-
ки точно, але можу запевнити: вулиця Хрещатик повна 
людей. Хоча на самому Майдані Незалежності, оцінюю-
чи візуально, не так багато, як було в 2004-му» [8]. 

Портал “Zaxid.net” дещо по-іншому подав інформа-
цію, зменшуючи кількість людей, що брали участь в 
акціях протесту: «Незважаючи на рішення опозиції не 
скликати народного віча хоча б до Різдва, на Майдані 
Незалежності в Києві, як і раніше, збираються люди. 
За даними з камер відеоспостереження, встановлених 
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у центрі столиці, на Площі та прилеглих вулицях зараз 
близько 10 тисяч людей» [6].

На телеканалі «1+1» у програмі «ТСН» також нази-
вали меншу кількість учасників: «Кілька сотень про-
тестувальників, організованих у колони, попрямували 
на Майдан Незалежності, щоб допомогти активістам, 
які зараз перебувають в епіцентрі подій. Демонстранти 
зібрались у колону і рушили вздовж проспекту Пере-
моги. Чоловіки в шоломах і масках ідуть на Майдан 
Незалежності, де нині відбувається криваве протисто-
яння між активістами і Беркутом» [7]. Представлені 
матеріали свідчать про свідоме замовчування фактів в 
українських ЗМІ щодо кількості учасників. 

Після кривавих подій і проведення так званої «чи-
стки» на Майдані почали говорити про кількість уби-
тих і поранених, напр.: «Тіла семи загиблих лежать на 
Майдані Незалежності в Києві, біля готелю «Козаць-
кий». Тіла лежать на тротуарі, накриті ковдрами. Всі 
сім тіл – це чоловіки» [9]. «Загинуло 26 осіб, серед них 
10 поліцейських, близько 800 поранених – це офіційні 
статистичні дані. За неофіційними даними, кількість 
жертв рахується тисячами», – повідомляє «ТСН».

«Київська, лікарня № 17 була першою, хто почав 
приймати жертв. Уже вночі не вистачало місць і ліків. 
Усього в лікарню було відправлено 120 поранених. 
Трьох людей, привезених із Майдану, лікарям не вда-
лось урятувати» [10]. «Число загиблих під час зіткнень 
на Майдані стрімко зростає. Медична служба протес-
тувальників повідомила про те, що з ранку в четвер за-
гинуло сто осіб. Близько 500 демонстрантів отримали 
поранення. Раніше йшлося про 60 загиблих. За повідо-
мленнями ЗМІ і соціальних мереж, кількість загиблих 
сягає щонайменше кількох десятків. Офіційно до бюро 
судмедекспертиз було заявлено про 35 тіл» [11]. Наве-
дені факти свідчать про відсутність об’єктивного по-
гляду на події у засобах масової інформації. 

Такою ж викривленою була інформація про місця, 
де переховуються і будують нові барикади протесту-
вальники. Повідомлялося, що «поліція узяла під кон-
троль Майдан Незалежності, силою очистивши його 
від мітингувальників. Уранці активісти перейшли з 
Майдану Незалежності на територію Михайлівського 
собору. Акція протесту повністю перенесена на Ми-
хайлівську площу» [12]. Кореспондент телеканалу «Ін-
тер» повідомляє, що священикам вдалося переконати 
загін беркутівців, щоб вони пішли з Михайлівської ву-
лиці. У Михайлівському соборі розмістився госпіталь 
після того, як Будинок профспілок був спалений [13].

Із цього переломного моменту візуальні засоби ма-
сової інформації почали домінувати над вербальними, 
частіше показували фотографії і відео з місця події: по-
бачені глядачем жахливі криваві сцени впливали силь-
ніше, ніж слова. Після виявлення брехні телеведуча 
каналу «Інтер» заявила, що подальша відеоінформація 
представлена з місця подій, а потім сказала: «Без ко-
ментарів, подивіться самі» [8].

Загалом журналістські матеріали діляться на дві 
категорії: перша спрямована на передачу інформації, 
виконує постулативну функцію, друга, позаінформа-
ційна, має на меті вплинути на свідомість рецепієнта. 
Реальність, представлена через журналістів, потрапляє 
до аудиторії і буде інтерпретована будь-яким зручним 
для них способом.

Події Майдану безпосередньо вплинули на мову, 
яка є найкращим показником змін у суспільстві – еко-
номічних, політичних, соціальних. Практично всі важ-
ливі зміни в нашому житті відразу ж позначаються на 

повсякденному словнику. З’являються нові слова, зо-
крема терміни, певні ціннісні домінанти. Тривалість 
соціально-політичних катаклізмів та їхнє значення в 
історії народу визначають довговічність лінгвістичних 
змін. Протягом останніх 10 років українська мова змі-
нилася приблизно на 25% [15].

Специфічною особливістю мови Євромайдану було 
те, що з’явилося багато слів, які отримали нове смис-
лове наповнення – неосемантизми. На нашу думку, та-
ким новотвором може бути названа Революція гідності 
– національно-патріотичні протестні акції в Україні, 
насамперед, проти корупції, соціальної нерівності, сва-
вілля правоохоронних органів і сил спецпризначення, а 
також на підтримку європейського вектора зовнішньої 
політики України [16]. 

Основним виразником цінностей протестувальни-
ків стало найбільш уживане слово в засобах масової 
інформації – Євромайдан. Таке поєднання двох слів 
«Європа» і «майдан» визначає нову семантику лексеми 
майдан не лише як площі у Києві, а Майдану як групи 
людей, що ведуть боротьбу за європейські ідеали. Тра-
гізм Євромайдану відобразила назва Небесна Сотня – 
як данина пам’яті полеглим героям.

Серед лексичних новотворів Майдану, які відобра-
жають останні політичні події, присутні неологізми: 
майданитися – дієслово, яке означає брати участь у 
Євромайдані, спілкуватись із друзями, колегами та 
партнерами; не спати, працювати, веселитися і пахну-
ти багаттям (після 19 січня 2014 року – пахнути сльо-
зогінним газом і палаючими шинами) [15]. 

Крім протестувальників на Майдані Незалежності, 
були активісти, які підтримували революцію, блокую-
чи дороги своїми автомобілями. Цей рух отримав назву 
Автомайдан, або Майдан на колесах. Автомобілі його 
учасників, як правило, мали український прапор чи герб.

Торкаючись аксіології Євромайдану, доречно за-
значити досить широке використання лексеми євроін-
теграція. Євроінтеграція означає процес політичної, 
правової, економічної інтеграції України з Європою. 
Згідно з ідеалами Євромайдану євроінтеграція означає 
порятунок для України, а для українців – процес, який 
змінить суспільні відносини, дасть свободу, демокра-
тію. Серед найвищих духовних цінностей майданів-
ців – свобода, патріотизм, особистість, самопожертва.  
У спеціальному репортажі Hromadskie.tv з вулиці Гру-
шевського, на якій відбувалися події, у відповідь на 
заклик опозиції припинити протест демонстранти ви-
гукували гасло «Свобода або смерть» [18]. 

Найважливішими аксіологічними символами Євро-
майдану стали українські державні символи: прапор, 
гімн, герб, українські вишиванки і давно забуте приві-
тання – «Слава Україні!». «Слава Україні! Героям сла-
ва! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!» 
[19] – це гасло, яке поширилося під час революції, за-
мінило традиційні українські привітання і побажання 
Божої допомоги» [20]. 

Популярний журналіст Д. Гордон зазначав: «Ру-
шійною силою Євромайдану став патріотизм. Вигу-
ки «Слава Україні!», «жовто-сині» кольори одягу, все 
більш і більш масовий перехід населення на «україн-
ську мову» – зовнішні прояви патріотизму» [17]. 

Майдан у 2013–2014 рр. відхилив штучну практику 
співу гімну під час певних заходів. Уперше з моменту 
проголошення незалежної України на Євромайдані за-
співали разом гімн. Українці намагалися співати цілий 
текст Павла Чубинського. «Майдан сам співав увесь 
гімн, без традиційної вокальної підтримки Руслани або 
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інших співаків зі сцени» [21]. Апогеєм події було ви-
конання гімну України, який заполонив увесь Майдан, 
щойно розпочалися перші секунди Нового року. Люди 
співали разом із переможницею Євробачення Русланою, 
усе супроводжувалося вигуками «руки догори», освіт-
люючи площу ліхтариками і мобільними телефонами. 
«У новорічну ніч на Майдані Незалежності близько  
500 тисяч Українців хором заспівало гімн України», 
– повідомив першого січня канал «1+1», «ТСН» [22].  
У той час популярності набули вишивані народні костю-
ми і самі вишиванки стали ідентифікаторами етнічної 
належності, тож лексема вишиванка набула нового цін-
нісного забарвлення. Ніколи раніше так часто не одяга-
ли національні костюми, як під час і після Євромайдану. 

Однак у презентаціях ЗМІ про Євромайдан зявля-
лися й інші аксіологічні маркери, наприклад, Анти-
майдан. Антимайдан – це серія мітингів, організова-
них в Україні в рамках підтримки провладних партій 
(регіонів і комуністів); найчастіше збирався у Києві 
(Маріїнський парк), у містах Східної та Південної 
України, представляв опозицію до Євромайдану. За 
словами противників Антимайдану, в його організації 
брала участь урядова адміністрація, а учасників най-
мали за гроші. Участь в Антимайдані з примусу брали 
бюджетники, робітники, а також тітушки.

«Тіту́шки» – це збірна назва найманців, часто люм-
пенізованих кримінальних елементів, гопників, мо-
лодиків, зокрема спортсменів, які використовувались 
українською владою для застосування фізичної сили і 
участі в масових сутичках; для перешкоджання діяль-
ності опозиційних активістів та для дій проти вулич-
них протестів: провокацій, підпалів машин, залякуван-
ня, побиття і розгону демонстрацій, впливу на процес 
голосування на виборах тощо. Офіційно визнано ви-
користання державними службовцями правоохорон-
них органів і спецслужби кримінальних бандитських 
формувань «тітушок» проти демократичної акції Євро-
майдану. Лексема тітушки з’явилася ще до подій на 
Євромайдані (слово походить від прізвища Вадима Ті-
тушко – людини, яка напала на журналістів). Широкого 
розповсюдження слово набуло саме під час революції. 
Із ним асоціювалась агресія, зло. 

Словом, похідним від лексеми тітушка, є ітітуш-
ка, тобто людина з менталітетом тітушки, провокатора. 
Для них були характерні більш високий інтелектуаль-
ний рівень і знання можливостей електронних засобів 
зв’язку. Iтітушки здійснювали провокації проти акти-
вістів Євромайдану в Інтернеті. Неологізм виник мето-
дом складання слова «тітушка» і терміна «ІТ» (від англ. 
Information Technology – інформаційні технології). Тоді 
з’явилося слово простітушки як поєднання двох слів 
«тітушка» і «проститутка», яке має яскраву негативну 
конотацію.

Однією з основних вимог мітингувальників Євро-
майдану була відставка Віктора Януковича, четверто-
го Президента України. Як результат, з’явилося кілька 
нових прізвиськ: Янушеску, Підарешт, Вітьок з Ме-
жигір’я, Ялинкович, Бандюкович. Усі новотвори мали 
негативне забарвлення, досить виразну вербальну 
мотивацію. Тоді з’явилася згадка про золотий батон, 
знайдений у резиденції Віктора Януковича, який став 
символом корупції попередньої влади. Не менш ужи-
ваним стало слово ленінопад, утворене від поєднання 
слів «Ленін» і «падати». Цей новотвір породили акції 
знесення пам’ятників Леніну. 

Дещо іншою була презентація матеріалу про Май-
дан у російських ЗМІ. За результатами досліджень ком-
панії “Public.ru”, серед найбільш уживаних стали слова 
Євромайдан і тітушки. Також збільшилася динаміка 
використання слова євроінтеграція. Проте відсоток 
негативної інформації про Майдан був значно вищий, 
ніж в українських ЗМІ, мабуть, цим пояснюється поява 
значної кількості негативно конотованих мовних оди-
ниць, пов’язаних зі словом Майдан: майдауни, майда-
нуті, майданофіл тощо. 

Як бачимо, аксіологічні домінанти, що певним чи-
ном експлікуються у засобах масової інформації, часто 
набувають суб’єктивного, упередженого характеру, 
що продиктовано ідеологічною перспективою. Проте 
Євромайдан став важливим етапом в історії України, 
адже було доведено, що вищою метою українського 
народу є збереження універсальних національних цін-
ностей, засад демократії. Революція гідності показала, 
що в країні настав час для реформ.
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КОНЦЕПТ «СВІТ» У ЛІНГВОПОЕТИЦІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

Статтю присвячено концептуальному образу «світ», який пронизує усю поетичну мовленнєтворчість О. Олеся. З одного 
боку, це світ сакральний – світ Творця, з іншого – світ реальний. Особливе місце у творчості митця посідає близький 
серцю поета світ рідної землі – України. Символізм світів віддзеркалюють численні асоціативні зв’язки мовних одиниць.
Ключові слова: етнокультура, концепт, символ, сакральний/реальний світ.

Черевченко А. Н. Концепт «мир» в лингвопоэтике Александра Олеся. – Статья.
Статья посвящена концептуальному образу «мир», который пронизывает все поэтическое речетворчество А. Олеся. С 
одной стороны, это мир сакральный – мир Творца, с другой – мир реальный. Особое место в творчестве художника зани-
мает близкий сердцу поэта мир родной земли – Украины. Символизм миров отражают многочисленные ассоциативные 
связи языковых единиц.
Ключевые слова: этнокультура, концепт, символ, сакральный/реальный мир.

Cherevchenko O. M. The concept of “world” in linguistics and poetry of Oleksandr Oles. – Article.
The article covers the conceptual image of “world” running through all poetical speech-creative work of O. Oles. On the one hand, 
this world is sacred – the God’s world, on the other hand, – real world, human world. The world of O. Oles is his native land –  
Ukraine, the place he is proud of. The numerous associative relations of language units reflect the symbolism of these worlds.
Key words: ethnoculture, concept, symbol, sacred/real world.

Особливістю сучасної лінгвістичної науки є ство-
ренняОсобливістю сучасної лінгвістичної науки є ство-
рення нової наукової парадигми, яка базується на ан-
тропоцентричних підходах, зокрема лінгвософському і 
лінгвокультурологічному. При цьому мова розглядається 
як феномен буття та діяльності народу, суспільне явище, 
яке виникає, розвивається, живе і функціонує тільки в 
людській спільноті. Вона постає органічним складником 
етнічної культури, засобом передачі знань і культурних 
надбань від покоління до покоління. Мова забезпечує єд-
ність, функціонування і розвиток культури етнічного ор-
ганізму у просторовому та часовому вимірах.

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. у мовознавстві 
з’явилася низка наукових розвідок (праці Н. Арутюно-
вої, А. Вежбицької, Т. Космеди, Є. Кубрякової, Ю. Сте-
панова), орієнтованих на аналіз понять концептосфери 
у широкому мовному просторі. В останнє десятиліття 
спостерігаємо тенденцію, коли об’єктом лінгвокогні-
тивного аналізу стають одне або декілька лінгвопонять, 
здебільшого абстрактного характеру. Концептуальна 
вагомість означених феноменів зумовлена їхньою мов-
ною специфікою, оскільки саме абстрактна лексика 
найбільшою мірою здатна утворювати польові струк-
тури (А. Вежбицька, Г. Щур) як сегменти свідомості. 

Одним з універсальних понять ментальної свідо-
мості українців є концепт світ, який увиразнюється 
широким спектром асоціативно співвіднесених із ним 
мовних одиниць. Своєрідним експериментальним май-
данчиком концептуалізації певних понять була і за-
лишається художня мовотворчість. Згадаймо широке 
розмаїття концептуальних смислів мовних одиниць, 
пов’язаних із поняттям світ, у поетичній творчості  
Т. Шевченка. Українське поетичне мовлення початку 
ХХ ст. не залишилось осторонь означеного концеп-
ту, показовою тут є художньо-естетична парадигма 
О. Олеся, у якій концептуальна роль належить смисло-
вій і функціональній єдності добра і краси як праосно-
ві гармонійного світоустрою. 

Своєрідність поетичної мови О. Олеся певною мі-
рою розглядається у працях О. Білецького, М. Зерова, 
О. Єфименка, А. Ніковського, С. Русової, С. Черка-
сенка, Л. Чулого, Л. Чупринки, І. Франка. Культуро-
логічна семантика окремих образів стає предметом до-
слідження у працях Р. Радишевського, К. Буркута, 

Л. Новиченка, Л. Таран, однак за всієї різноманітності і 
багатоаспектності поглядів недостатньо з’ясованим за-
лишається концептуальне тло творів О. Олеся. Враху-
вання семантичної структури концепту, його вербаль-
ної кореляції і валентних властивостей створює умови 
для концептуального аналізу, що й зумовлює актуаль-
ність цього дослідження.

Мета дослідження полягає у з’ясуванні концепту-
ального змісту поняття світ у поетичному мовленні  
О. Олеся.

Для досягнення поставленої мети слід розв’язати 
такі завдання:

– з’ясувати теоретичне тло проблеми концептосфе-
ри етносу; 

– визначити чинники, що розрізняють етномовні 
картини світу;

– охарактеризувати концептуальний образ світу у 
поезіях О. Олеся.

Об’єктом дослідження є концептуальний зміст пое-
тичного мовлення О. Олеся, предметом дослідження –  
концепт світ у літературно-художній системі митця.

Матеріал дослідження – поетичні твори О. Олеся. 
Методика дослідження базується на функціональ-

ному підході до аналізованого матеріалу. Залежно від 
етапу дослідження використовується лексико-семан-
тичний, концептуальний і стилістичний аналізи.

У сучасній лінгвістиці мовні явища досліджують 
у нерозривному зв’язку з мисленням, свідомістю, пі-
знанням, культурою, світоглядом як окремого інди-
віда, так і мовного колективу, до якого він належить. 
Питання співвідношення мови та вербального образу 
світу, з одного боку, і свідомості та культури етносу, з 
іншого, є особливо актуальним. Починаючи з В. фон 
Гумбольдта, дослідники замислювалися над проблема-
ми впливу свідомості індивіда на його мову і, навпа-
ки, мови на свідомість. Тлом лінгвософської концепції  
В. фон Гумбольдта був антропологічний підхід до 
осмислення мовних явищ [6]. Наслідуючи ідеї І. Кан-
та, Г. Гегеля, Й. Гердера, Ф. Шеллінга, він обґрунтував 
особливості буття людини та народу, причому останній 
у його розумінні є єдиним організмом, таким самим, як 
і людський індивід. Згідно з антропологічним аспектом 
теоретико-методологічного вчення В. фон Гумбольдта 
адекватне вивчення мови повинно здійснюватись у тіс-
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ному зв’язку з мисленням людини, культурним і духов-
ним життям етносу.

Головною ідеєю лінгвософського підходу до ви-
вчення мовних явищ вважаємо їх реалізацію через 
антропоцентричну основу світосприйняття. Людина є 
носієм мови і її фактичним реалізатором, тому її вза-
ємодія з реальним світом відбувається безпосередньо 
через мову. Оскільки існування людини поза межами 
етнічної (соціальної) групи навряд чи можливе, мож-
на говорити про світосприйняття і світоосмислення 
людиною реалій довкілля через призму уявлень та від-
чуттів інших представників групи, через культуру та 
досвід попередніх поколінь. Тобто з антропоцентрич-
ної основи світосприйняття виникає етноцентрична, 
яка втілює у собі особливості, властиві лише певному 
етносу, і має етнокультурний та етномовний характер.

Результатом взаємодії фізичного і духовного у сві-
домості людини постає образне мислення, яке відіграє 
важливу роль у процесах символізації предметного 
світу. Символіка образу конкретної реалії знаходить 
вираження у перенесенні смислів одного предмета на 
інший. У такому разі останній постає символом ори-
гінального предмета, смислів якого він набув. У сим-
волізації реалій реалізується своєрідний спосіб відо-
браження дійсності, який широко використовується 
етносом у перетворенні дійсності та створенні куль-
турного середовища [11, с. 18].

У сучасному мовознавстві дослідники вирізня-
ють етнічні мовні картини світу, у які «занурені» всі 
члени суспільства [8, с. 87]. Етнокультура, таким чи-
ном, постає найважливішим показником національної 
свідомості, створює специфічне «етнічне поле» [8, с. 
93], що формує ментальність того чи іншого народу. 
Це положення базується на гіпотезі лінгвістичної від-
носності Е. Сепіра та Б. Уорфа, які стверджують, що 
структура мови впливає на спосіб мислення і пове-
дінки людини. Через це носії мови схильні сприймати 
дійсність по-різному, залежно від семантичних катего-
рій, закладених у мовному коді. Етносимволіка слова, 
тісно переплітаючись з етносимволікою позначуваної 
ним реалії, стає основною підвалиною становлення 
особливих концептуальних мовних продуктів – ет-
нокультурних концептів, або знаків етнокультури  
[7, с. 4]. Здебільшого ці концепти стали константами 
української національної культури, що завжди живи-
лась із невичерпних народних джерел.

Ключову роль у художньо-мовній ієрархії мають 
відігравати ті концептуально орієнтовані мовні одини-
ці, які мають етнокультурне походження. Як зазначає 
В. Жайворонок, «поетична природа слова криється в 
етномовній пам’яті, а коріння його метафоризації – у 
глибинах національної свідомості. Все це є переду-
мовою витворення як шедеврів поетичного фолькло-
ру, так і великих зразків авторської національної мо-
вотворчості» [8, с. 109]. Особливо перспективним із 
цього погляду видається вивчення фольклорного тла 
поетичного твору як вмістилища спектру національ-
них конотацій.

Міфопоетичні уявлення багатьох народів, україн-
ського зокрема, звернуті до образу світового дерева, 
що організовує своїм корінням і гілками структуру сві-
тобудови. «Дерево життя – це знамено трьох основ сві-
ту, – зазначає В. Войтович. – Яв – світ видимий, явний, 
дійсний; стовбур Дерево життя – то земне існування 
людей у просторі із сонцем. Нав – світ невидимий, ду-
ховний, підземний, потойбічний, світ предків, коріння 
Дерева життя. Прав – світ законів, правил, освячених 

звичаями, досвідом, обрядами; крона Дерева життя, 
де живуть боги, – це їхній духовний світ» [5, с. 140]. 
Первовічне дерево виражає золоту трисутність життя, 
вічну, живу і світлу триєдність бога Сонця. 

У філософсько-естетичній системі О. Олеся саме 
міфологема сонце є ціннісно визначальною: «Все ра-
діє навкруги, / Все впилось очима в сонце, / Все співає 
йому гімни» [9, с. 63], «Коли б я був Богом дужим, /  
Я б приніс на землю сонце, / Щоб земля не розлучалась 
/ І не плакала по йому» [9, с. 73], «Сонце на обрії, ра-
нок встає, – / Браття, вставайте, / Сонце стрівайте: 
/ Ранок встає.» [9, с. 76], «Гроза пройшла… зітхнули 
трави, / Квітки головки підняли, / І сонце тепле і лас-
каве / Спинило погляд на землі» [9, с. 86], «Випливло і 
сонце! – все – любов і ласка! / Обняло всю землю сяй-
вом і теплом» [9, с. 86], «Скільки волі, скільки миру 
– / Скільки сонця навкруги» [9, с. 675], вона моделює 
гармонійність світу. 

Заслуговує на увагу етнософське осмислення цього 
образу, своєрідний зв’язок із фольклорними казковими 
сюжетами, напр.: «За хмари! Де сонце блискуче жиє, 
/ Не томлячись сяєво лити» [9, с. 72], за якими Сонце 
сприймається як живий організм (згадаймо переказ О. 
Афанасьєва про «чудовий палац» прекрасної царівни 
(Сонця), із вікон якого видно весь світ) [2, с. 55]. Сво-
єрідною фольклорною алюзією поета звучать рядки: 
«Тільки на заході / Десь під горою / Часом лягало спо-
чити, / Щоб через мить на рожевому сході / Злотнії 
вії розкрити, / Злотнії, довгії вії» [9, с. 174] (згідно з 
легендою Сонце ввечері приходить до матері, замурза-
не і стомлене, вона його голубить, а вранці знову поси-
лає на небо чистим і вимитим, у нових ризах) [5, с. 497].  
Фольклорно вмотивованим видається вживання ад’єк-
тива-кольороназви красне («Світає… ніч поволі тане, / 
Чорніє ліс, сіріє поле, / І скоро красне сонце встане!..» 
[9, с. 118], «Хай розкаже, як курличуть / Десь під небом 
журавлі, / Як всміхається ласкаво / Красне сонце до 
землі» [9, с. 150]) як одного з сакралізованих найме-
нувань, типу Око Боже, дід-Всевід, Сонце Праведне, 
Сонце Пресвітле, Дажбог, Білобог, Ярило, Ладо, Сві-
товид [7, с. 564].

Антропоморфізм образу полягає в уподібненні реа-
лій світу природи діям людини («Ледве сонце / Злот-
ну пряжу допряде, / Я постукаю в віконце: / Вийди! 
Твій… невірний жде» [9, с. 203]) та подіям, що відбу-
ваються у ньому: «Вони летять за верхогір’я / Проща-
тись з сонцем золотим, / Йому добраніч посилати, / 
Мінятись успіхами з ним. / Вони летять на верхогір’я, 
/ Щоб сонце вдосвіта зустріть, / Щоб знов покинуть 
вранці землю / І знов по вечір полетіть» [9, с. 97–98]. 
У цьому криються витоки уосібнення, обожування об-
разу [7, с. 565]. 

У поетичному доробку О. Олеся образ сонця акту-
алізує семантику оновлення, віри у світле майбутнє, 
напр.: «Я сонця жду, і сонце зійде, / І ранок прийде – / 
Вір, моя мила, жди і радій! / В ранку надій, / В райдузі 
мрій / Сонця чекай / І розцвітай» [9, с. 149], «Хіба 
не вірите, що скоро день засвіте, / Що сонце наше 
вже з-за обрію встає, / Що хід його спинить ніщо 
не зможе в світі / І цвіту нашого ніщо вже не уб’є»  
[9, с. 166]. У деяких поезіях кінця 10-х рр. ХХ ст. (збір-
ка «Будь мечем моїм!») він набуває революційної сим-
воліки: «І, здається, ночі і кінця не буде… / Але стійте 
міцно і боріться, люде… / Розганяйте стуму, сміло 
рвіть кайдани, / Бо рожевий ранок незабаром встане, 
/ Засміється сонце в небі золотому, / І його проміння 
не спинить нікому!» [9, с. 105], асоціюється із про-
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цесами відродження країни: «Яка краса: відроджен-
ня країни! / … / Чайки, чайки! Тоді не треба плачу, / 
Коли іде борьба за волю, за життя, / Коли на хмарах я 
вже дивний відблиск бачу / І сонця жданого блискуче 
вороття» [9, с. 112]. Інколи – виражає ідею творчого 
оновлення: «Від когось я почути мушу: / «Весна і там! 
у нас!» / І бризне нагло мені в душу / Сто сонць ураз» 
[9, с. 310]. 

Як бачимо, означена міфологема характеризується 
високою частотністю вживання, адже асоціюється зі 
світлом, отже, й зі світом, напр.: «Щастям, / Пото-
ками щастя / Всміхнулося Сонце, / Морем усмішок / 
Весь світ залило / І в поцілунку / Злилося з Весною» 
[9, с. 173]. Образ світу постає у найрізноманітніших 
проявах – як реальному («Зайнялися гори! В золоті 
каміння, / В полум’ї граніти і в диму гаї, / А на хма-
рах грає сонячне проміння, / Грає і дарує усміхи свої. 
/ І проснулись хмари, і всміхнулись світу, / І всміхну-
лись небу, морю і землі…» [9, с. 122]), так і сакраль-
ному («Весь Божий світ сміявсь, радів» [9, с. 52]), на 
який вказує асоціативний зв’язок світу й Бога як його 
Творця.

Поетична мовотворчість О. Олеся багата концепту-
альними зв’язками, які породжує реальний світ. Тра-
диційні епітети, типу цілий світ, білий світ, широкий 
світ (рідний, щасливий, свій, весь тощо), сягають ет-
нокультурних глибин, напр.: «З ним (смутком. – О.Ч.) 
піду я по білому світу блукать, / Взявши ліру журливу 
з собою» [9, с. 73], «Ой світе, світе, / Світе широ-
кий, / Чом ти для мене батьком не був?» [9, с. 607], «А 
світ… а світ такий широкий, / І сяє сонце всім одно» 
[9, с. 653], вони є відгомоном первісного світосприй-
няття, під яким людина часто розуміє оточення – сус-
пільство, людей, близьке й далеке довкілля [7, с. 527]. 

Зустрічаємо також поетичні рядки, які змальовують 
світ малої батьківщини митця: «Заїздив в своє село… /  
Завалилась рідна хата, / Рідну греблю рознесло» 
[9, с. 146], «Пройшло багато чорних літ, / І знов я в 
рідний край забився… / Мій степ пожовк і засмутив-
ся, / І світ поблід, щасливий світ» [9, с. 162], дивно 
перегукуючись із поетичним доробком Т. Шевченка, 
зокрема відомою поезією «І виріс я на чужині…». Ма-
буть, не випадково після виходу першої поетичної збір-
ки О. Олеся окремі критики відразу зарахували митця 
до спадкоємців Кобзаря. Так, відома українська куль-
турно-освітня діячка С. Русова, знайомлячи російсько-
го читача з кращими зразками української поезії тих 
років, крім творів Павла Грабовського та Лесі Україн-
ки, «прямим спадкоємцем Шевченка» назвала саме О. 
Олеся [4, с. 336].

У лінгвопоетиці митця ознаки реального світу ма-
ють виразно національний характер, повною мірою 
відтворюючи український просторовий колорит, його 
флору і фауну: «Дихають тихо акації ніжні, / Злегка 
колишуться в сутіні срібній, / Дивляться мовчки на мі-
сяць, на зорі, / Дивляться в світ, ним, ясним, зачарова-
ні…» [9, с. 59], «Сміються, плачуть солов’ї / І б’ють 
піснями в груди» [9, с. 64]) та навіть одоративну скла-
дову довкілля: «А квітки в траві пахтіли, / Степ, як 
море, хвилювавсь, / І до мене цілий всесвіт, – / Мати, –  
всесвіт усміхавсь!» [9, с. 111]. Інколи поет детально 
точно відтворює певний фрагмент національного до-
вкілля, вміло використовуючи географічні чи природ-
но-кліматичні маркери, кримські зокрема: «Осріблені 
місяцем гори блищать, / Їм кедри і сосни казки шеле-
стять, / І дивні пісні їм співають вітри, / Що нишком 
підслухали в моря з гори» [9, с. 98]. 

Як і в Т. Шевченка, образ світу (в уяві поета рідного 
краю) асоціюється з волею: «Клянемося ми всі, що за їх 
помстимо, / Всі ваші злочинства згадаєм, / Яке надіва-
ли на край ви ярмо, / Як тяжко знущались над кра-
єм. / Клянемся ми всі, що народ розкуєм, / Всі здійсним 
святі заповіти / І волею край свій, як сонцем, заллєм, 
/ Щоб міг він і другим зоріти» [9, с. 78], де поет звер-
тається до традиційних образів української етнокуль-
тури, як тих, що символізують неволю (ярмо, кайдани, 
семантика яких проступає у лексемі розкувати), так і 
образу-символу воля, який сакралізовано у понятті свя-
тих заповітів (для кожного справжнього українця воля 
є найвищою духовною цінністю). 

У багатьох поетичних творах ці поняття представ-
лено як бінарну опозицію, напр.: «З військом за волю 
боролися ми: / Гинули сили народні, / В світі без волі 
жили, як в тюрмі, / Пухли і мерли голодні» [9, с. 107]. 
Опозиція світ – воля утворює розгалужену образну 
систему, пов’язану, по-перше, із фольклорною тра-
дицією використання зооморфних (зокрема, орніто-
логічних) образів, які символізують силу, мужність, 
свободу і незалежність: «Коли б був я сокіл вільний, / 
Я б летів назустріч сонцю / І кричав би попід небом / 
Всім живим мерцям про нього» [9, с. 73]), «Літають 
на конях крилаті орли, / Знаменами, крилами мають» 
[9, с. 606]); по-друге, етнокультурним смислом соляр-
них мовних одиниць: «Літають, ширяють, клекочуть 
орли, / Знов сонце зійшло і розквітло. / Ми кров ко-
лись теплу за його лили, / Тепер ми розіллємо світло»  
[9, с. 607]); по-третє, темпоральними маркерами, з яки-
ми пов’язана оновлююча енергія весни: «Коли весні зра-
діє світ увесь» [9, с. 57], «Погляньте вгору на блакить /  
І в ній весну познайте. / Весна летить, / Весна шу-
мить… / Розвійте чорні думи, / Ловіть весняні шуми»  
[9, с. 165]). Увага митця прикута й до героїчних сто-
рінок минулого українців, зокрема козацької звитяги 
полеглих героїв-запорожців: «Чубаті герої в землі 
ожили, / Онуків героїв вітають» [9, с. 606]) як утілен-
ня найвищих ідеалів свободи.

Асоціативна пара світ – неволя частіше всього се-
мантично трансформована в образній моделі світ – 
тюрма («Осінню віє… весь світ – мов тюрма» [9, с. 
82]), проте зустрічаємо й інші образно-символічні па-
ралелі, напр.: «Ми бились шалено, як гірські орли, / Але 
вороги нас в полон узяли, / І кинули бранців за мури, 
за грати / Кати і пілати. / І знову народ наш у владі 
катів, / І знову народ наш в сітках павуків» [9, с. 82]). 
Поет навіть вдається до популярної на той час мане-
ри використання гасел: «Рівність, братерство і воля 
усім – / Наші були ідеали – / Теплою кров’ю на стягу 
своїм / Ми їх в борні написали» [9, с. 107]), або ж автор-
ської інтерпретації популярних на той час пролетар-
ських пісень, напр.: «Ми не кинем боротись за волю: /  
Наші браття упали в борні, / Їхня кров ще гаряча на 
ранах, / Їхні рани горять ще в огні» [9, с. 106].

Образно-символічний зміст синонімічно близь-
кої до образу світу лексеми край актуалізовано в мо-
делях край – хмари (тумани, кайдани) («Ти дужий в 
вільності своїй, / Розніс би хмари і тумани, розбив 
би всіх неволь кайдани, / Розбив би, чуєш, краю мій?»  
[9, с. 74], край – пута («Вірю я, що обороне / Сам себе 
мій край… / О мій велетню Самсоне, / Пута розри-
вай!» [9, с. 55], край – цвинтар (труна) («О мертвий 
мій, о цвинтарю, мій краю! – / Коли ж труну свою 
розіб’єш ти?» [9, с. 143], край – розп’яття на хресті 
(«Коли ж весь край нечутно плаче, / Гниє, розтопта-
ний в смітті, / Кона, розп’ятий на хресті, – / Тоді 
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забудь красу, співаче» [9, с. 129] тощо. Мабуть, не ви-
падково поет часто використовує форму риторичних 
запитань: «Що ж зробилось з коханого краю» [9, с. 54],  
«Пісне, що зробиш ти в краї моїм?» [9, с. 54], «Може, 
долею ясною / Зацвіте й мій край» [9, с. 54], «Що зро-
билось з нашим краєм, / І не знаєм, – божевільні, – / 
Чи в неволі ми, чи вільні… / Раз ми вільні, – нащо 
військо? / Що в кишені? Як назвисько? / А не вільні, – 
чом до січі / Нас ніхто уже не кличе?» [9, с. 145], які 
набувають символьного забарвлення туги за ідеалами 
свободи.

Досить критично звучать рядки: «О краю раб-
ський» [9, с. 153], які для О. Олеся асоціюються з 
Україною: «Прокляття, розпач і ганьба! / Усю про-
йшов я Україну, / І сам не знаю, де спочину / І де не 
стріну я раба» [9, с. 152]. У його поетичному сприй-
нятті вона набуває виразно фольклорного забарвлен-
ня, асоціюючись з образами тополеньки («Ой чого 
ти, тополенько, / Не цвітеш, / Чом пожовклу голо-
воньку, / Хилиш-гнеш?» [9, с. 120]), матері-страдниці 
(«Чолом тобі, о земле-мати, / Уклін мій, страдни-
це прийми!» [9, с. 143]), удівоньки («Ой була на світі 
та удівонька, / Трьох синів мала, / Ночі не спала, / Їх 
доглядала, / В чистім любистку синів милих купала»  
[9, с. 138]. Характерною тут є форма окремих поезій, 
наприклад фольклорна ритміка пісні-думи «Ой була 
на світі та удівонька», де в алегоричних образах Укра-
їни та її трьох синів автор показав відступництво ок-
ремих верств українців. 

Інколи поет порівнює її з мерцем («Вона в труні 
лежить, прекрасна Україна, / Лежить, немов жива, / 
ще тепла на столі, / З стражданням на устах і кров’ю 
на чолі» [9, с. 136], інколи прагне критично поясни-
ти причини жалюгідного стану, називаючи її країною 
зради і пітьми («В країні мертвій і безплодній, /  
В країні зради і пітьми, / Забутий Богом і людьми / 
Сумує жертвенник народний» [9, с. 119]. Катастрофізм 
картини проступає в образах мерців і трун («Бо цілий 
край кона в багні, / І скрізь мерці і труни» [9, с. 123], 
могил та зламаних хрестів («Сумні мої пісні, як сум-
но на Вкраїні / Серед могил і зламаних хрестів…»  
[9, с. 144]), актуалізується він і в образі вогню («В огні 
палає Україна» [9, с. 130] як руйнівної сили, здатної 
знищити все навкруги. Поет часто вдається до запере-
чень, використовуючи в синтаксичних конструкціях 
частки не, ні: «Ні! Хочу ліру я розбить, / Узяти сурму 
мідну / І нею з гір мерців будить / І Україну бідну» [9, 
с. 123], де символьного забарвлення набуває музичний 
образ мідної сурми, з яким асоціюється пробудження, 
відродження України.

У творчості О. Олеся образи рідного краю і народу 
нероздільні. Авторська оцінка його дій досить різнома-
нітна: від відверто критичної («Поглянь: народ твій –  
раб з рабів, / Чужими й рідними забутий, / Гниє 
віки в недолі лютій / І віру в долю загубив» [9, с. 117],  
«Народ, як мертвий, спить без снів» [9, с. 123]) до 
співчутливої («Народе мій! і ти – орел, вночі підтя-
тий, / І чом не лицар ти, захоплений в полон?! /  
О орле мій, мій велетню крилатий, / О лицарю, по-
караний за сон!..» [9, с. 117]) та обнадійливої («Народ 
не вмер, народ живе, / Хвилює по Руїні» [9, с. 165]. 
Поет маніфестує свою належність до цього народу, го-
ворить про кревний зв’язок з ним: «О правда! Мій на-
род смішний безкрає… / Сліпий, горбатий і чудний, / 
Він старцем з лірою блукає / І навіть – хто він, – він 
не знає, / Такий… безпам’ятний такий!.. / Але я всім 
вселюдно признаюся: / Я – син його, я – старців син… / 

І завжди з ним іти клянуся / Кудись на гори із долин» 
[9, с. 117]. Р. Радишевський з цього приводу зазначає: 
«Олесь не був запаморочений, як дехто вважав, надмір-
ною любов’ю до свого народу. В діалозі з земляками 
він говорить про щастя у відродженому краї, докоряє 
їм за рабську покору, короткозорість, міщанські звич-
ки. Він уміє вести розмову і з конкретною людиною, і з 
цілою нацією у хвилини народних страждань та радо-
щів. Часто вживає своє улюблене порівняння народу з 
лицарем прекрасним, гордим орлом, але й висловлює 
обурення його інертністю, пасивністю» [9, с. 18]. 

Віра поета все ж сповнена оптимізму, він звер-
тається до відомого фольклорного сюжету про мер-
тву царівну та її дивну долю: «Так і ти, Україно, 
лежиш у труні, / І заклята навік, і забута, / І за 
щось без жалю у кайдани страшні / Закула тебе ма-
чуха люта. / Але явиться лицар колись молодий, / 
Вирве з рук тебе в мачухи злої, / І тебе поведе він у 
день золотий, / Як царівну, для долі ясної» [9, с. 166].  
У поетичній уяві митця образ оновленої України набуває 
світлого забарвлення: «І знову лечу я до світлого краю, /  
Борюся за волю, людину люблю» [9, с. 75], актуалізатора-
ми якого стають ад’єктиви золотий, ясний, світлий.

Як народний поет О. Олесь усіляко намагаєть-
ся увиразнити питання духовних витоків українства: 
українського духу («О дух України! Орел! / Дух віль-
ний, смілий і високий, / Злети, стурбуй цей мертвий 
спокій / І влий життя з своїх джерел» [9, с. 74], 
мови (« І мова плеще і пливе / Річками по Вкраїні»  
[9, с. 165], «Рідна мова! Рідна мова! / Що в єдине нас 
злива, – / Перші матері слова, / Перша пісня колиско-
ва» [9, с. 211]), слова («О слово рідне! Орле скутий!» 
[9, с. 113], пісні («Пісне! Що зробиш ти в краї моїм? / 
Може, й ти вдариш в вербу недобиту, / В ту, що жила, 
не радіючи світу?» [9, с. 117], «Моя Україно прекрас-
на, / Пісень і волі сторона» [9, с. 74]), розкрити багат-
ство української душі. 

Рядки окремих поезій мають цілком виразне ре-
алістичне тло: «Садок. Пани. Московська мова…»  
[9, с. 117], де митець, використовуючи номінативні ре-
чення, констатує факт панування іншомовного середо-
вища  – російського (московського) світу, якому проти-
ставляє струнку систему етнокультурних констант: «І 
нагло пісня України, / Смутні слова Старовини / За 
панським садом затужили, / Як тужить вітер восени. /  
То, може, наймичка-селянка, / Крізь тин набачившись 
панів, / Пішла і пісню заспівала, / І душу втілила у 
спів. / І був то плач, благання, крики, / Немов хтось 
бігав, бився, звав, / І тяжко плакав над труною, / І руки 
з розпачу ламав. / Немов зруйнованого краю / З мо-
гили скорбний дух устав / І від розпуки і безсилля, / 
Закривши очі, заридав» [9, с. 210–211]. На думку поета, 
уникнути «геноциду духовності і зберегти генетичний 
код народу в майбутньому можна лише за умови віль-
ного, неупослідженого розвитку його мови» [9, с. 19]: 
«І спасе того в недолі / Наша мрія золота, / Наше 
гасло і мета: / Рідна мова в рідній школі!» [9, с. 211], 
де мовообраз золота мрія стає утіленням найзаповітні-
ших сподівань українців.

Позитивна конотація характеризує сповнений лі-
ризму світ інтимної лірики поета: «Заб’є бенкет колись 
горою, / І на йому згадає світ / Про ніч, осяяну то-
бою» [9, с. 59], «Ти знов прийшла, щоб кинуть на пота-
лу / Весь світ чуттів і дум моїх, / Щоб вічно я страж-
дав по ідеалу / І досягнуть його не міг» [9, с. 117]  
та сакральний світ «старої старовини» [9, с. 312].  
У творчому доробку поета чільне місце посідає образ 
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давноминулих часів (збірка «Княжа Україна», книга 
VІІІ): «Перед вами стародавні / Пройдуть хвилями часи» 
[9, с. 312]. Ідилічний світ давнини О. Олеся пройнявся 
духом первісного пантеїзму: «Ах, тоді була живою / Вся 
природа навкруги / І людину оточали / Духи – друзі й во-
роги» [9, с. 312], у ньому домінує етнософія антропоцен-
тризму: «У часи ті Бог великий / Не ховавсь в небесній 
млі, / А усі боги родились / І вмирали на землі» [9, с. 312], 
пантеон дохристиянських богів олюднено: «Волос пас 
овець гладких» [9, с. 313], «Бог Стрибог літав на крилах, 
/ грав на кобзі золотій» [9, с. 313], «Бог Перун на чорних 
хмарах / Вічно землю об’їздив» [9, с. 313], навіть демо-

нічний світ сповнений природньої гармонії: «А в річках 
жили русалки, / Хапуни-водяники, / Лісовик свистав у 
лісі, / І сміялися мавки» [9, с. 313]. Людина сприймається 
як органічний складник земного світу: «Треба було добре 
знати / Душі всіх богів земних / То коритись, то змага-
тись, / То просити ласки в них» [9, с. 313].

Таким чином, поетична творчість О. Олеся є яскра-
вим прикладом включення у національну художньо-мі-
фософську традицію, у якій художнє осмислення основ 
буття пов’язане з кордоцентричним пафосом, сковоро-
динською ідеєю екогармонії (цілісності власної душі 
як відображення природної гармонії).
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У статті зроблено спробу подати стислий аналіз впливу позамовних чинників на формування української податкової тер-
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Chorna O. V. The implementation of anthropocentric factors in tax terminology. – Article. 
The article is an attempt to present a brief analysis of the influence of nonlinguistic factors on the formation of the Ukrainian tax 
terminology system in the aspect of the anthropocentric paradigm; focuses on the significance of socio-psychological factor for the 
formation of professional indigenous vocabulary.
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Уважне ставлення до спеціальної лексики має 
місце з часів появи писемних канонізованих джерел 
та наукових текстів, хоча ця традиція й була обме-
жена потребами перекладацької і лексикографічної 
практики. Перші спроби осягнути спеціальну лекси-
ку сягають XVIII ст. і пов’язані з бурхливим розвит-
ком науки. 

Матеріали з історії філологічної думки XVIII ст. 
почали збирати ще вчені XIX ст. – І.І. Срезневський, 
П.П. Пекарський, В.І. Ламанський, М.І. Сухомли-
нов, А.С. Будилович, О.О. Шахматов, І.І. Балицький. 
На початку XX ст. з’явилися дві фундаментальні 
праці – «Нарис історії мовознавства в Росії» С.К. Бу-
лича та «Історія слов’янської філології» І.В. Ягича. 
У них був зібраний матеріал з історії вивчення мови 
в тогочасній Росії від найдавніших часів до почат-
ку XIX ст., а мовознавчій думці XVIII ст. і розвитку 
граматичної термінології приділена особлива увага 
[6, с. 21].

У першій третині ХХ ст. основна увага науков-
ців концентрувалася на збиранні термінів з усних 
і літературних джерел, подальшому створенні на 
цьому ґрунті національної термінології. Подальший 
розвиток засвідчив нормоцентричне спрямування 
наукових пошуків вітчизняних термінологів, що пе-
редбачав вивчення терміна як складника лексичної 
системи, але переважно без врахування фахового 
мовного середовища. 

Сьогодні простежуємо активне зацікавлення 
лінгвістів антропоцентричним і комунікативним на-
прямами творчих розвідок, що передбачають дослі-
дження галузевих терміносистем із позицій тісного 
зв’язку На відміну від інших рівнів мови, пов’язаних 
із внутрішніми особливостями мови як системи, лек-
сичний рівень безпосередньо і явно співвідноситься 
із дійсністю, різноманіття якої і покликаний переда-
вати живою людською мовою. Тому саме лексичний 
склад (а точніше – термінологія) становить основу і 
водночас є каменем спотикання у професійному спіл-
куванні. У загальному просторі поліфункціональної 
і поліструктурної літературної мови вичленовують –  
і це вже визнано багатьма фахівцями – особливий 
функціональний різновид, що обслуговує профе-

сійну сферу спілкування. Цей різновид кодифікова-
ної літературної мови різні дослідники називають 
по-різному: мова науки, спеціальна мова, мова для 
спеціальних цілей, професійна мова тощо. Основний 
вплив на процес становлення професійних номіна-
цій будь-якої сфери (і податкова не є винятком) мали 
такі позамовні чинники.

1. Інтеграційні процеси в науці, високий рівень 
розвитку цієї науково-прикладної дисципліни в кра-
їнах Західної Європи, який спричинив запозичення 
цілої низки спеціальних номінацій разом із новими 
поняттями (люстрація, іпотека, інвестиція, емі-
тент, трасант). Ці назви разом із національними 
термінами утворили ядро української податкової 
терміносистеми.

2. Історично-політичний чинник, що пов’язаний 
з особливостями існування народу в певний період. 
Тривале існування України в умовах економічної, 
суспільно-політичної та культурної залежності від 
сусідніх держав створило традицію орієнтуватися на 
досягнення панівних мов і запозичувати їхні надбан-
ня, навіть якщо вони не були досконалими чи супе-
речили нормам української літературної мови. Так, 
на початку ХХ століття в УПТ функціонували термі-
ни дань – дачка – контрибуція, нарост – отсоток –  
процент. Запозичення термінів часто відбувалося 
через посередництво польської чи російської мови, 
іноді за наявності автохтонного терміна: пошлина – 
мито – цло.

Унаслідок дії історично-політичного чинника 
етапи вільної, природної розбудови термінології, 
домінування у всіх сферах спеціального мовлення 
питомо української лексики, запозичень без нав’я-
заної мові участі мови-посередника чергуються з 
етапами штучної русифікації, полонізації чи герма-
нізації економічної лексики української мови з па-
ралельним вилученням з обігу термінів, створених 
на власній мовній основі. З кінця XVIII ст. до почат-
ку ХХ ст. фахова писемна мова на Наддніпрянській 
Україні взагалі послуговувалася виключно росій-
ською мовою, про що свідчать відповідні циркуляри 
царського уряду. У зв’язку з цим розвиток економіч-
ної термінології відбувався стрибкоподібно, пози-
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тивні періоди розвитку є етапами її розквіту – до-
сить вільного, природного поступу, що опирався на 
відповідний статус української мови у тогочасному 
суспільстві, панування її в усіх сферах суспільного 
і культурного життя народу, натомість негативні – 
періодами занепаду, майже повного згасання термі-
нотворчої діяльності у професійному середовищі в 
українськомовному суспільстві [4, с. 44].

Суб’єктивний характер дії історично-політично-
го чинника полягає, на наш погляд, у тому, що він 
не споріднює різномовні термінології економічної 
справи, а радше розводить шляхи їхнього форму-
вання, увиразнює специфічність кожної. Особливо 
це помітно у формуванні української податкової тер-
мінології у зіставленні, наприклад, із російською чи 
польською, німецькою.

Спеціальна лексика, покликана до життя пев-
ними потребами суспільства і його ж обслугову-
ванням, формується на певних історичних етапах 
розвитку людства, певного етносу, закономірно 
вбираючи і відображаючи своєрідність кожної від-
повідної епохи. «Дітьми» свого часу є також учас-
ники виробничого процесу; їхні соціальні, полі-
тичні, мовленнєві, психологічні характеристики 
детерміновані історично. Внаслідок цього розгля-
нутий вище чинник формування термінології пев-
ного фаху безпосередньо залежить і від дії іншого 
– суспільно-психологічного.

3. Суспільно-психологічні чинники мають не 
визначальний, але вагомий вплив на проникнення 
іншомовних термінологічних елементів. Особливої 
актуальності цей аспект набуває сьогодні, в умовах 
відкритого інформатизованого суспільства, коли ре-
альною стає загроза швидкої англінізації наукових 
терміносистем в її американському варіанті. Під-
твердженням цього є різке зростання у наукових 
текстах кількості термінів-запозичень з англійської 
мови, які часто вживають замість наявних націо-
нальних еквівалентів, іноді без належної фонетичної 
та граматичної адаптації (моніторинг, боніфікація, 
менеджмент) [3, с. 57].

У формуванні термінології податкової справи 
пріоритет рідної мови, а також природні (внаслідок 
розвинених культурних, економічних контактів між 
народами-носіями мови) процеси запозичення були 
можливі лише на певних етапах.

Взаємозалежність між дією людського чинника 
та розвитком термінології досить відчутна, бо тер-
мінологію розглядаємо «не тільки як закономірну 
еволюцію мови, зумовлену історією її носіїв, а й з 
погляду творчості індивідів зі своїм світобаченням» 
[5, с. 111], типом мислення, властивим лише їм, на-
лежністю до певної національної культури.

Останній чинник досить виразно підтверджуєть-
ся одним із положень В. фон Гумбольдта: «Вплив на-
ціональної своєрідності виявляється у мові двоїсто: 
у способі утворювати окремі поняття і у відносно не-
однаковому багатстві мов поняттями певного ґатун-
ку. У конкретному позначенні явно беруть участь то 
фантазія й емоції, керовані чуттєвим спогляданням, 
то ретельно розмежувальний здоровий глузд, то смі-
ливо поєднувальний дух. Однаковий колорит, якого 
в кінцевому результаті набувають назви різнорідних 
предметів, виявляє особливості світорозуміння тієї 
чи іншої нації. ...національна своєрідність духу і 
характеру ... так само сильно впливає і на побудову 
мовлення» [2, с. 105].

У формуванні української податкової терміносис-
теми дія суспільно-психологічного чинника досить 
виразна. Саме нею зумовлена термінологічна синоні-
мія, яка є об’єктивною ознакою природно сформова-
них терміносистем, та багатозначність термінів. На-
приклад, у цій термінології для дефініювання різних 
понять уживали однакові терміни, що було пов’язано 
з поширенням у XV – XVI ст. заміни натуральної да-
нини чи трудової повинності грошовим еквівален-
том. У деяких випадках селяни мали можливість 
відкупитися від роботи, сплативши за це; в інших 
– практикувалася заміна повинності платою через 
неспроможність адміністрації організувати процес 
відробітку великій кількості тяглих людей і забезпе-
чити належний контроль [1, с. 125–126]. Цей факт 
позначився на системі найменувань: сторожа – «по-
даток на утримання сторожів» і сторожа – «грошо-
вий еквівалент повинності»; толока – «повинність» 
і толока – «грошовий еквівалент повинності»; часто 
один і той самий предмет ставав об’єктом різних 
видів оподаткування: гребельне – «проїзна плата» 
і гребельне – «плата за відмову виконувати повин-
ність гатити греблю», поворотщина – «торговель-
ний податок при виїзді купця з «гостинного» двору», 
поворотщина – «податок на утримання воротарів» 
та поворотщина – «штраф, плата за відмову стерег-
ти замкові ворота» тощо.

Податковий механізм, з одного боку, відзначав-
ся динамізмом, а з іншого – був консервативним. 
Нерідко плати, які позбувались актуальності, про-
довжували своє функціонування за традицією. Так, 
наприклад, до XIV ст. зникла реалія сплати данини 
татарській орді – татарщина, проте податок не був 
скасований, а термін позначав тепер «грошовий збір 
на господарські потреби міста (замку)».

Суспільно-психологічний чинник можна вважати 
чинником об’єктивного характеру, дія якого універ-
сальна, міжмовна. Варіантність номінацій, спри-
чинена, з одного боку, баченням термінотворцями 
різного в одному і тому самому денотаті, з другого – 
відмінностями в їхній загальній і мовленнєвій куль-
турі, фаховій обізнаності, є характерним явищем 
також і для російської, білоруської та інших еконо-
мічних термінологій.

Термінологія загалом належить до інтегруваль-
них факторів, що дозволяють створювати єдиний 
інформаційний (економічний, науково-технічний 
тощо) простір, оскільки саме термінологія забезпе-
чує інформаційне взаєморозуміння на національно-
му і міжнародному рівнях, сумісність законодавчих, 
правових та нормативних документів тощо. Однак 
не можна не враховувати і того факту, що для пе-
редавання професійної інформації абсолютно необ-
хідні і нейтральні у стилістичному розумінні пласти 
лексики, що мають свою функціональну специфіку у 
межах мови професійного спілкування. Ця лексика є 
не просто «упаковкою» для термінів, а й необхідним 
атрибутом, завершальним актом оформлення спеці-
альної мови (тексту).

Отже, інтерес дослідників до функціональних 
різновидів сучасної літературної мови виникає як 
реакція на практичні потреби професійної кому-
нікації, коли гостро постає проблема гармонізації 
міжмовних засобів, коли з’являється необхідність у 
стандартизуванні певних пластів лексики (щоб вони 
були однаково зрозумілі фахівцям, які говорять різ-
ними мовами, у процесі професійного спілкування).



236 Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

Література
1. Бойко І.Д. Селянство України в другій половині XVI – першій половині XVII ст. / І.Д. Бойко. – К. : Вид-во АН УСРС, 

1963. – С. 125–126.
2. Гумбольдт фон В. Избранные труды по языкознанию. О различии строения человеческих языков и его влияние  

на духовное развитие человечества / В. фон Гумбольдт. – М. : Прогресс, 1984. – С. 105.
3. Малевич Л. Термінологічне запозичання: причини, джерела, функції / Л. Малевич // Українська термінологія і сучас-

ність. – 2005. – Вип. VІ. – С. 57.
4. Огар Е.І. Українська друкарська термінологія: формування та функціонування : дис. … канд. філол. наук : спец.  

10.02.01 «Українська мова» / Е.І. Огар. – Л., 1996. – С. 44.
5. Панько Т.І. Мова і духовність нації : [монографія] / Т.І. Панько. – К. : НМК ВО, 1992. – С. 111.
6. Туровська Л.В. Українське термінознавство на початку свого становлення / Л.В. Туровська // Термінологія докумен-

тознавства та суміжних галузей знань. – К. : Четверта хвиля, 2016. – Вип. 9. – С. 21–27.



237Одеський лінгвістичний вісник. Спецвипуск, 2017

© Л. І. Шевченко, 2017

УДК 811.161.2

Шевченко Л. І.

ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА МЕДІАТЕКСТУ: КРИТЕРІЇ ФАХОВОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ

Статтю присвячено актуальній проблемі визначення сутності, об’єктності та функцій лінгвістичної експертизи медій-
ного тексту. Розглянуто ситуацію у сучасній Україні, де усвідомлюється суспільна потреба в лінгвістах-експертах та 
формуються мовознавчі критерії аргументації у фаховому аналізі медіатексту.
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Шевченко Л. И. Лингвистическая экспертиза медиатекста: критерии профессиональной аргументации. – Статья.
Статья посвящена актуальной проблеме определения сущности, объектности и функций лингвистической экспертизы 
медийного текста. Проанализирована ситуация в современной Украине, где осознается общественная потребность в 
лингвистах-экспертах и формируются языковедческие критерии аргументации в специальном анализе медиатекста.
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Shevchenko L. I. Linguistic expertise of media text: criteria for professional argumentation. – Article.
The article is devoted to the problem of defining the essence, objectivity and functions of media text linguistic expertise. The situ-
ation in modern Ukraine, which formed the public need for linguists-experts and formed linguistic criteria argument in a special 
analysis of the media, is analyzed.
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Запропоноване для дискусії питання лінгвістичної 
експертизи медіатексту становить окремий проблемний 
фокус наукових і практичних підходів до лінгвістич-
ної експертизи загалом, її об’єктності, предметності, 
завдань, кола вирішуваних питань і критеріїв фахової 
аргументації. Міждисциплінарний статус лінгвістич-
ної експертизи, інтегративний характер завдань, що 
вирішуються, і водночас – законодавчий регулятив 
щодо застосування спеціальних знань та особливих 
форм їх використання у судочинстві, сформульованих 
у законі організаційних вимог, відповідно до яких має 
здійснюватися спеціальна експертиза, з одного боку, і 
фаховий лінгвістичний аналіз, побудований на чіткій 
детермінації мовного факту, однозначності та систем-
ності доведень, з іншого, дозволяють схарактеризувати 
лінгвістичну експертизу як прецедентне знання.

Лінгвістична експертиза в системі правосуддя сучас-
ної демократичної держави, на наш погляд, є необхідним 
й ефективним компонентом доказової юриспруденції. 
Правомірність цього твердження слідує із логіки аргу-
ментації у досудовому розслідуванні і судовому процесі, 
де системні, послідовні, фахово проаналізовані факти 
дозволяють сформулювати об’єктивну доказовість щодо 
доведеності/недоведеності певної правової колізії.

Вкажемо й на розуміння важливості лінгвістичної 
експертизи в судовій практиці європейських країн і 
країн Північної Америки, де спеціальні лінгвістичні 
знання, як правило, супроводжують не тільки процесу-
альне законодавство, що визначає систему норматив-
них принципів і криміналістичних рекомендацій, а й 
сам процес. Відповідно, у країнах Заходу вироблено 
регулятиви щодо законодавчого статусу лінгвістичної 
експертизи, її теоретичних й організаційних основ, по-
рядку і принципів підготовки та атестації кадрів.

На жаль, у юридичній експертології України ці-
лісного осмислення місця лінгвістичної експертизи в 
системі національного правосуддя ще немає, як і за-
конодавчо окреслених параметрів її сутності, чітко 
сформульованих принципів застосування, вирішува-
них спеціальною лінгвістичною експертизою завдань 
і багатьох питань, пов’язаних із кадровим забезпечен-
ням судової практики лінгвістами-експертами. Законо-
давчі акти, що регулюють експертну сферу діяльності, 

визначають лінгвістичну експертизу як спеціальну без 
окремих уточнень її особливої об’єктності, предметно-
сті, специфічних завдань і, що особливо важливо, чітко 
сформульованих критеріїв фахової аргументації [3].

Спеціалісти в галузі юридичної експертології спра-
ведливо наголошують на тому, що «за аналогією із су-
дово-психологічною, судово-біологічною, судово-ме-
дичною та іншими класами судових експертиз повинна 
мати місце судово-лінгвістична експертиза писемного 
та усного мовлення як самостійний клас судових екс-
пертиз, а не вид криміналістичної експертизи доку-
ментів, як це зазначається сьогодні у більшості підруч-
ників та в інструкціях Міністерства юстиції України  
[2, с. 175]. А отже, актуалізована сьогодні «Інструк-
ція про призначення та проведення судових експертиз 
та експертних досліджень» [5], що визначає писемне 
мовлення як об’єкт авторознавчої (криміналістичної) 
експертизи, звужує як об’єкт лінгвістичної експертизи, 
так і дистанціюється від реальних проблем української 
юридичної експертології.

Лінгвісти-експерти солідарні з юристами в необхід-
ності виведення проблеми з локальної паспортизації 
текстів невідомого автора – у коло широкої пробле-
матики, пов’язаної з аналізом мови як мисленнєвої  
діяльності, а отже, з аналізом змісту, структури тексту 
в його усній та писемній формах, специфіки добору 
мовних одиниць, їхніх стилістичних та комунікатив-
них особливостей, коли йдеться про авторський текст.

Поза системною увагою законодавця, університет-
ської дидактики і виконавчої влади залишаються реа-
лії, такі як рівень кваліфікації лінгвістів-експертів, «що 
спричиняє опір тих, хто не володіє достатніми знання-
ми, відмову від складних досліджень, відсутність те-
оретичної та методичної єдності підходів до процесу 
експертного дослідження» [2, с. 474]. А ще – неправо-
мірне ототожнення криміналістичної і лінгвістичної 
експертизи і в науковій літературі, й у судовій практиці; 
відсутність змагальності підготовлених мовознавцями 
документів у суді; і навіть розгубленість адвокатів під 
час номінації документа: «Лінгвістична експертиза» чи 
«Висновок спеціаліста».

Станом на травень 2017 р. в Україні за відсутно-
сті у реєстрі Міністерства юстиції України прізвища 
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жодного лінгвіста-експерта й відповідної процедури 
сертифікації такої діяльності (Закон України «Про су-
дову експертизу» вказує лише на право здійснювати 
спеціальну експертизу установ НАН України й вищих 
навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації [3]) іс-
нує лише кілька авторитетних експертних бюро. На-
самперед ідеться про «Українське бюро лінгвістичних 
експертиз» НАН України (керівник – проф. Б.М. Аж-
нюк) та «Бюро лінгвістичної експертизи» Українського 
національного комітету Міжнародної торгової палати 
(керівник – проф. Л.І. Шевченко) [7]. Водночас експер-
тизу здійснюють численні мовознавці не лише акаде-
мічного середовища, що залишає поза коментарями її 
легітимність і часто – аргументативність.

Лінгвісти-експерти у пошуку методологій і методик 
фахової доказовості визначають різні підходи до спе-
ціального аналізу тексту, з очевидних причин врахову-
ючи його екстра- й інтралінгвістичні характеристики, 
тобто синкретизм такого аналізу: без знання психо- і 
нейролінгвістики, соціальної психології та соціоло-
гії, філософії мови, етнолінгвістики і багатьох інших 
суміжних галузей знання пояснення причин добору 
певної мовної одиниці, архітектонічної будови тексту, 
його комунікативної специфіки будуть формальною 
констатацією мовного факту, не розкриватимуть при-
чинно-наслідкових зв’язків постання тексту. Водночас 
поліваріантна сутність реалізацій у мовній комуні-
кації спричиняє до розрізнень у предметному аналізі 
лінгвіста-експерта. З цієї причини виникає (хоча на 
практиці й досить умовна) диференціація компетент-
ностей лінгвістів-експертів: експертиза політичного, 
бізнесового, економічного, фінансового та інших тек-
стів.

У цій класифікації експертиз за тематичним прин-
ципом виокремлюється експертиза медійого тексту –  
складної комунікативної сутності, що охоплює усі сфе-
ри життя суспільства, перехрещує у масовій мовній 
свідомості рефлексію особистості й соціуму. Якщо по-
годитись із традиційною тематичною класифікацією, 
лінгвіст-експерт медійного тексту щоразу з причини 
наукової коректності має уточнювати: йдеться про екс-
пертизу медійного, рекламного, медичного чи іншого 
тексту.

Специфіка медійної комунікації, як відомо, – інфор-
мувати й переконувати. Тому незалежно від жанрової 
і тематичної поліваріантності, типів носіїв інформації 
(традиційних паперових, електронних, Інтернету чи 
рекламно-візуальних) будь-який текст у медіа є оцін-
ним [1]. Виявляється це у типізованих формах спеці-
ального добору мовних одиниць (лексика і фразеологія 
з різними емоційно-експресивними конотаціями се-
мантики – згрубілості, пестливості, книжності та ін.), 
актуалізації у медіакомунікації експресивного потен-
ціалу слова в диспозиції літературне/позалітературне 
(діалектне, жаргонне, оказіональне та ін.), контекстної 
трансформації слова як явища вторинної номінації, 
словесної «гри» зі словом-запозиченням, неологізмом 
та ін. Аналогічними за функцією є множинні тран-
сформації народно-поетичної та літературної фразео-
логії, постійне звернення до можливостей стилістич-
ного синтаксису (ритмічного повтору, синтаксичного 
паралелізму, риторичних питань, особливих функцій 
у медіакомунікації різних типів одночленного речення, 
звертань та ін.), творення нових експресивно маркова-
них мовних одиниць, функціонально пов’язаних із ме-
діасферою (медійних метафор і перифраз, специфічної 
фразеології ЗМІ, постійно відтворюваних епітетів, по-

нять, які визначають домінантні концепти масової мов-
ної свідомості, таких як «народ», «країна», «свобода», 
«людина» та ін.).

Кожна мовна одиниця у виявленій чи іманентно 
властивій їй семантиці/функції включається у медіа до 
загального Тексту, де домінують рівноважливі інфор-
мування і вплив на реципієнта. Лінгвіст-експерт постає 
у такому разі фаховим інтерпретатором комунікативної 
реалізації ресурсу семантики слова, його здатності від-
творювати реальність чи творити нову – бажану чи сві-
домо змодельовану для масового реципієнта.

Критерії фахової аргументації у лінгвістичній екс-
пертизі спираються, отже, на взаємозалежності та 
взаємозумовленості екстра- й інтралінгвальних харак-
теристик медіатексту, що включатимуть необхідні ком-
петентності зі сфери юридичної, сфер знання, пов’я-
заних із психо-, соціо-, нейро-, культурологічними та 
іншими характеристиками творення і сприйняття ін-
формації людиною. Лінгвістичні критерії аргументації 
у комплексі доведень, пов’язаних із визначенням нор-
мативності чи патогенності писемного/усного тексту 
або його фрагментів, будуть домінантними і визнача-
тимуть систему доказовості, про що йшлося вище.

До уваги лінгвістом-експертом береться все: се-
мантика і граматична форма заголовка в медіатексті: 
«Містер Фукс. Хто претендує на Промінвестбанк» = 
як вияв інтертекстуальності і прогнозовано іронічно-
го сприйняття у культурі сучасного соціуму, в якому 
поширеним і «прочитуваним» є відомий текст І. Ільфа 
та Є. Петрова; водночас у заголовку вдало використа-
но можливості номінативного речення уявлення [ukr.
net, 5.05.2017 р.]; структура заголовка у формі рито-
ричного питання: «Політика і поп – навіки разом?» 
як оцінна реакція ЗМІ на колізії навколо Євробачення 
[BBC Ukraine, 5.05.2017 р.]; акцентований наголос на 
використанні розмовного віддієслівного іменника в за-
головку тексту на дискусійну і складну проблематику: 
«Загравання з мовним питанням у Європі: французькою 
проти англійської» [«Голос Америки», 9.05.2017 р.] –  
звернімо увагу і на препозицію розмовного слова у 
структурі заголовка, й на двочленність синтаксичної 
моделі, що загалом свідчить про свідомий, прогно-
зований вплив на потенційного реципієнта (у тексті 
аналізується заява Президента Єврокомісії Жан-Клода 
Юнкера про те, що «повільно, але впевнено англійська 
мова втрачає важливість у Європі», яку він зробив у 
Флоренції, реагуючи на Brexit) та ін.

Лінгвіст-експерт, може, і має кваліфікувати пер-
соналізацію чи деперсоналізацію медійного повідом-
лення за одним компонентом вислову («Немає слів», – 
львів’яни чекають, поки місто нарешті виділить гроші 
на підземний перехід, який через суд відсудили в ЛАЗу» 
[«Форпост», 9.05.2017 р.]), розрізняти і кваліфікувати 
характер оцінних тверджень у різних типах інформації 
та на різних інформаційних носіях («Трохи зради для 
НАБУ: Онищенко хвалиться, Інтерпол його більше не 
шукає» [«24 канал», 9.05.2017 р.] – «Онищенко показал 
документ Интерпола, свидетельствующий, что его 
не разыскивают» [«Четвертая власть», 9.05.2017 р.]), 
пояснювати причини і давати аргументовану оцінку 
винесеному в заголовок цитуванню («А. Решмедилова: 
«Период запаха духов Гонтаревой в Нацбанке будет 
оставаться еще долго» [«Голос UA»]) та ін.

Очевидно, що «правові межі використання спеці-
альних знань в адміністративному, господарському, 
кримінальному та цивільному судочинстві визначають-
ся законом і судом з урахуванням правил належності, 
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допустимості, достовірності й достатності доказів для 
вирішення конкретної справи або кримінального про-
вадження» [2, с. 9]. Аналіз кожного з виокремлених і 
сформульованих у юриспруденції правил набуває у 
діяльності лінгвіста-експерта додаткових вимог. Од-
нією із перших є вимога щодо встановлення і належ-
ної аргументації висновку про випадковий характер 
уживання певних мовних засобів чи цілеспрямований 
їх добір і використання (до уваги беруться маніпуля-
тивні технології і тактики як позитиву, так і негативу). 
Використання конкретних мовних засобів, принципи 
організації тексту, інтертекстуальні наративи й асоці-
ації – усе це є лише мовною відповіддю на сформу-
льовані екстралінгвістично комунікативні завдання. 
Лінгвіст-експерт як аналітик консолідованої інформа-
ції має докладно аргументувати фахову доказовість, 
враховуючи комплекс завдань, що ставляться у преце-
дентному тексті.

Необхідність лінгвістичної експертизи для юри-
спруденції, як і для медіалінгвістики, усвідомлюється 
усе ширшим колом фахівців. Симптоматичним із цього 
погляду є травневий форум «Незалежні суди та віль-
ні ЗМІ: синергія заради майбутнього», організований 
за солідарної участі Українсько-канадського Проекту 
підтримки судової реформи в Україні, Вищої ради пра-
восуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
Ради суддів України, Верховного Суду України, Дер-
жавної судової адміністрації України, Центру демо-

кратії та верховенства права, Громадського об’єднання 
«Детектор медіа», Інституту масової інформації, Наці-
ональної спілки журналістів України.

Метою форуму є запровадження щорічної загаль-
нонаціональної зустрічі для обговорення актуальних 
проблем взаємодії судів та ЗМІ, вироблення правил їх 
вирішення, а також створення постійно діючого Ко-
мітету взаємодії судів та ЗМІ для оперативного реа-
гування на виклики публічної комунікації між судами 
та ЗМІ, включаючи і таку важливу для юриспруденції 
проблему, як лінгвістична експертиза медійного тексту.

Перспектива такої взаємодії формується уже сьо-
годні, зокрема у двадцятилітньому досвіді підготовки 
численних експертиз медійного тексту для судових ін-
станцій викладачами Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, спеціалізації «Лінгві-
стична експертиза» для бакалаврів спеціальності 
«Українська мова і література, іноземна мова» та ма-
гістрів напряму підготовки «Лінгвістика в суспільній 
комунікації» названого університету, в пошукових пра-
цях лінгвістів, що забезпечують нову і перспективну 
галузь сучасного гуманітарного знання. Критерії аргу-
ментації в лінгвістичній експертизі медійного тексту 
набудуть стрункості і системності одночасно з послі-
довно розробленим законодавчим імперативом щодо 
окремого статусу, функцій і змісту цієї необхідної со-
ціуму діяльності кваліфікованих і сертифікованих мо-
вознавців.
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Однією з домінантних категорій сучасних гуманітар-
них досліджень є категорія іміджу, яка на сьогодні має 
міждисциплінарний статус та є об’єктом вивчення різ-
них галузей фахового знання. Необхідність розуміння 
мовних механізмів, за допомогою яких автор іміджевого 
тексту формує в уяві реципієнта позитивне чи негативне 
ставлення до певної особи, події, явища, ситуації та ін., 
зумовила виникнення у 90-х рр. минулого століття окре-
мої дисципліни – іміджелогії, яка репрезентує лінгвіс-
тичний підхід до аналізу поняття «імідж». 

У межах мовознавчих студій іміджеві досліджен-
ня проводяться в декількох напрямках, з-поміж яких 
найбільш розробленими є когнітивно-дискурсив-
ний (О. Сушненкова [47], О. Сідак [44], О. Горі-
на [13], Є. Фролова [50], І. Лисичкіна [25], М. Ка-
тинська [19], Ю. Лозовський [26], А. Кісельова [20]), 
фонологічний (Н. Коваль [22], О. Голошумова [12],  
Л. Постнікова [38] та ін.), лінгвокультурологічний 
(О. Пономарьова [37], В. Даулетова [15] та ін.), лінг-
восеміотичний (Л. Єгорова [18]) та ін. У журналісти-
ці наукові розвідки, присвячені питанню іміджу, сто-
суються вивчення особливостей формування іміджу 
політика (М. Бабак [3–6], Г. Почепцов [39], О. Холод 
[51]), країни (О. Шевцов [53]), окремих територій, ре-
гіонів (О. Прасолова [40]), телебачення (М. Андрю-
щенко [2]), реклами (Т. Смирнова [45]), радіостанції  
(В. Рязанцев [42]), силових структур (С. Окс [30]), опи-
су текстових аспектів побудови іміджу (О. Бельтюков 
[7], К. Кіуру [21]) та ін. 

У медіалінгвістичному аспекті наукові розвідки з 
іміджелогії є достатньо новими. З останніх публікацій, 
присвячених темі іміджу в медіа, варто назвати статтю 
Н. Христич [52], яка стосується вивчення лінгвости-
лістичних засобів створення іміджу члена британської 
королівської сім’ї, дружини принца Вільяма Кетрін 
Міддлтон, у медіа текстах, та роботу А. Шугаєва [55], 
в якій дослідницьку увагу зосереджено на аналізі ролі 
номінативних одиниць і дискурсивних маркерів у фор-
муванні іміджу ООН в англомовному медіа-дискурсі. 
Також у галузі медіалінгвістики важливими є імідже-
ві дослідження М. Бабак [3–6]. У колі наукових заці-
кавлень автора – особливості використання іміджевих 

статей в українських ЗМІ [4]; вербальний імідж як 
складова частина комунікативних технологій [5]; пер-
спективи використання комунікативних технологій для 
побудови політичного іміджу в медіа [6] та ін. 

На сьогодні ґрунтовні наукові розвідки, присвячені 
питанням іміджу держави, проводяться на межі різних 
дисциплін та напрямків досліджень, таких як політо-
логія (О. Семченко [43], Е. Галумов [10], А. Пеконіді 
[33], Т. Михайленко [28], Н. Кузнєцова [23]), політична 
іміджелогія (О. Петрова [35], А. Деркач [16]), імідже-
логія (Л. Адилова [1], І. Василенко [9], Д. Богуш [8], 
Г. Патарая [32]), інформаційна безпека (О. Марунчен-
ко [28], О. Дубас [17]), брендологія (С. Тихонова [48], 
І. Грошев [14], Є. Степаничева [46], І. Глинська [11],  
А. Панкрухін [31], О. Тюкаркіна [49], К. Лазоренко [24]), 
психологія (І. Грошев [14], О. Перелигіна [34] та ін.), пі-
арологія (О. Прасолова [40], Є. Шевченко [54]) та ін. 

Імідж України аналізується, як правило, в політично-
му аспекті. Науковці розглядають структурні компоненти 
іміджу України, аналізують сприйняття та інтерпретацію 
іміджу України в процесі інформаційної взаємодії носія 
іміджу та цільових аудиторій [41]; досліджують імідж 
України в іноземній блогосфері, визначають основні 
тенденції використання соціальних медіа для ефектив-
ної зовнішньополітичної комунікації держави [36]; про-
водять контент-аналіз статей у міжнародних медіа про 
результати політичних виборів, здійснюють моніторинг 
міжнародних медійних публікацій, присвячених Україні, 
визначають загальні тенденції функціонування іміджу 
нашої держави в зарубіжних ЗМІ [8] та ін. 

Водночас у контексті лінгвістичної проблематики 
чимало питань, що стосуються вивчення мовних осо-
бливостей функціонування іміджу України в зарубіж-
них медіа, залишаються невирішеними, що зумовлює 
актуальність дослідження. 

Метою статті є визначення мовних особливостей 
функціонування іміджевих характеристик України в 
зарубіжних медіа. Відповідно, завдання роботи – уза-
гальнити теоретичні підходи до трактування понять 
«імідж», «імідж держави» та з’ясувати лінгвістичні 
параметри функціонування іміджевих характеристик 
України в зарубіжних мас-медіа. 
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Як відомо, пізнання людиною об’єктивної реальності 
передбачає гармонійне поєднання чуттєвого й раціональ-
ного, логічного й алогічного, інтуїтивного та дискурсив-
ного типів мислення. Така філософсько-психологічна 
концепція актуальна й для XXI століття, покоління якого 
сприймає світ через емоції, враження, почуття, пережи-
вання. Свідченням цього є сучасні дослідження природи 
емоційного інтелекту (англ. emotional intelligence, EI), 
що усвідомлюється як здатність до емотивного, чуттєвого 
світобачення та ґрунтується на емоційно-оцінній інтер-
претації реалій дійсності. 

Наголосимо, що однією з домінантних категорій 
чуттєвого пізнання є категорія оцінки, що увираз-
нюється в опозиціях люблю/не люблю, подобається/не 
подобається, красиве/потворне, позитивне/негативне 
та ін. У лінгвістичному аспекті емоційно-оцінна коно-
тація притаманна, зокрема, й медійному тексту, який 
має на меті вплинути на реципієнта, переконати його 
в слушності висунутих у тексті позицій. Відповідно, 
основне завдання медіатексту – створити в уяві читача 
певний образ, імідж того, про що йдеться. 

Термін «імідж» генетично пов’язаний з латин-
ським «imago» (похідний від англійського і фран-
цузького «image», іспанського «imagen», італійського 
«immagine»), що має значення «образ», зображення, 
відображення, імітація». У перекладі з англійської 
імідж (image) – це цілеспрямовано сформований образ 
(особи, явища, предмета), що виділяє певні ціннісні ха-
рактеристики і покликаний справити емоційно-психо-
логічний вплив на кого-небудь із метою популяризації, 
реклами тощо [43]. 

О. Семченко, аналізуючи політичний імідж Украї-
ни, справедливо зауважує, що сучасне поняття «імідж» 
охоплює не тільки зорові та візуальні характеристики 
об’єкта, адже в інформаційному суспільстві, де «гіпер-
реальність продукується засобами масової комунікації 
та багато в чому підміняє реальність, … людина виму-
шено орієнтується на узагальнені уявлення про реаль-
ність, позитивно чи негативно забарвлені» [43, с. 238]. 

Дослідник В. Новіков, розглядаючи імідж Украї-
ни в аспекті інформаційної безпеки держави, вважає 
імідж одним із механізмів формування певного пере-
конання: «Імідж завжди пов’язаний з уявою, основна 
властивість іміджу полягає в тому, що люди сприйма-
ють об’єкт як результат власного бачення, а не як щось 
нав’язане ззовні [29, с. 135].

У політології поняття іміджу, як правило, фігурує в 
дослідженнях, присвячених іміджу країни, держави, мі-
ста, того чи іншого політичного лідера та ін. Зокрема,  
А. Пеконіді визначає політичний імідж сучасної дер-
жави як «уявний, цілеспрямовано сконструйований 
професіоналами в громадян своєї країни та зарубіжжя 
багаторівневий образ держави, створений на основі по-
літичних цілей і завдань» [33]. Дослідник цілком пра-
вомірно наголошує, що основним каналом формування, 
трансформації і тиражування політичного іміджу сучас-
ної держави є засоби масової інформації, що встановлю-
ють порядок денний, концентрують увагу аудиторії на 
певних подіях, виступають інтерпретатором соціокуль-
турного і політико-економічного життя [33, с. 12].

У свою чергу, О. Семченко правомірно доводить, 
що створення іміджу держави – це зосередження уваги 
цільової аудиторії на її унікальних, особливих якостях, 
а також конструювання певних якостей, які можуть на-
дати державі привабливості. Дослідник постулює, що 
імідж держави є не тільки відображенням дійсності 
реальної держави, але й також її реконструкція за до-

помогою інформаційно-комунікаційних та політичних 
технологій [43, с. 51].

Питання функціонування іміджу нашої держави в 
зарубіжних засобах масової інформації є досить новим 
для української лінгвістики. Для його об’єктивного ви-
світлення науковцям важливо проаналізувати ряд поза-
мовних факторів: політичну ситуацію в країні, рівень 
її економічного розвитку, досягнення держави в різних 
сферах (освіта, наука, культура, мистецтво, музика, 
спорт та ін.). Безумовно, такі екстралінгвістичні чинни-
ки впливають на сприйняття України за кордоном, фор-
мують її міжнародний імідж. Відповідно, медіалінгвіст 
як аналітик консолідованої інформації повинен мати ви-
сокий рівень фахового знання, вміти критично оцінюва-
ти зміст публікацій в зарубіжних ЗМІ та прогнозувати їх 
потенційний вплив на імідж України у світі. 

Контент-аналіз публікацій про Україну в зарубіж-
них медіа за останні півроку, здійснений інтернет-пор-
талом Global Ukraine News (56), дозволяє виділити 
найбільш популярні теми, що стосуються нашої дер-
жави. За окреслений період темами, які викликали ши-
рокий суспільний резонанс за кордоном, стали: АТО та 
Крим (зокрема, заборона в’їзду певним європейським 
політикам (наприклад, Марін Ле Пен) до України, бої 
в Авдіївці, розташування чималої кількості російських 
військ на кордоні з Україною, українські жінки-вій-
ськові), матеріали про військову співпрацю зі США, 
євроінтеграція (принагідно зауважимо, що кількість 
єврооптимістичних матеріалів була меншою за кіль-
кість європесимістичних публікацій, що створює умо-
ви для формування негативного іміджу України). 

Частина статей стосувалася окремих персоналій, 
зокрема Михайла Саакашвілі, Анастасії Деєвої, Дми-
тра Фірташа та деяких іноземних політиків (зокрема, 
медійні публікації про візити Байдена та Маккейна до 
України). 

Також у фокусі іноземних ЗМІ опинилися кримі-
нальні та скандальні новини з України: вбивства (січ-
неве подвійне вбивство на Одещині; матір, яка залиши-
ла дітей на 9 днів самих; вчителька, яка торгує дітьми 
та ін.), міжнародні скандали (антиєврейські скандуван-
ня в Києві), опозиційні мітинги в листопаді. 

З іншого боку, не залишилися поза увагою й ди-
пломатичні перемоги України. Так, у зарубіжних медіа 
знаходимо публікації стосовно засідання Суду ООН 
у справі «Україна проти Росії», постанови суду про 
повернення «скіфського золота» до України, рішення  
ГА ООН щодо засудження російської агресії та ін. 

Окрім того, чимало статей у зарубіжних ЗМІ при-
свячені українській культурі. Відповідно до контент-а-
налізу публікацій у закордонних медіа за останні пів-
року найбільш цікавими виявилися статті, пов’язані з 
досягненнями у літературі (вихід книги «Ворошилов-
град» Сергія Жадана), кінематографі (фільм «Гіркі 
жнива»), науці (винахід Владислава Кисельова – уче-
ний з Києва розробив батарейку на основі тритію, яка 
тримає заряд 12 років і не потребує додаткової підза-
рядки), традиціями святкування Різдва, а також важ-
ливими історичними подіями (найчастіше це річниці 
Майдану та Голодомору). 

Лінгвістичний аспект функціонування іміджу Укра-
їни за кордоном було проаналізовано в публікаціях 
таких американських та європейських видань, як The 
Daily Mail, The New York Times, The New Yorker, The 
Washington Post, Independent, The Guardian, The Radio 
Liberty, BBC, ABC News, The Telegraph, Reuters, military.
com, а також африканського видання HowAfrica. 
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Так, африканський новинний ресурс HowAfrica (57) 
16 грудня 2016 р. опублікував статтю про українського 
вченого Владислава Кисельова, якому вдалося створи-
ти потужне джерело електрики – батарейку, яка пра-
цює 12 років. Публікація позитивно вплинула на імідж 
нашої держави в Африці. З лінгвістичного погляду і 
у тексті статті, і в її заголовку знаходимо чимало лек-
сем, семантика яких має емоційно-оцінну конотацію: 
«Unbelievable! Ukrainian Scientist Creates Battery That 
Can Power Smartphones for 12 Years Without Recharging»; 
«A scientist has allegedly designed a stunning new kind 
of batteries that can unbelievably power smartphones for 
several years at a time»; «Vladislav Kiselev is a Ukrainian 
scientist who has made a stunning new claim», «According 
to Oddity Central, Kiselev, a senior researcher at the 
Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry 
in Kiev, and professor at Ukraine’s National Academy of 
Sciences, unveiled his intriguing battery prototype during 
the 2016 edition of Sikorsky Challenge, a prestigious 
international competition for research projects» (58). У 
наведеному контексті емоційно-оцінну забарвленість 
мають прикметники stunning (укр. приголомшли-
вий), intriguing (укр. цікавий, захоплюючий, інтри-
гуючий), prestigious (укр. престижний), прислівники 
unbelievable, unbelievably (укр. неймовірно). 

28 листопада 2016 р. в американському щотижневи-
ку The New Yorker вийшла стаття, присвячена новому 
роману Сергія Жадана «Ворошиловград». Автор статті 
досить високо оцінив талант українського письмен-
ника, що є важливим для створення позитивного уяв-
лення американців про сучасну українську літературу. 
Наголосимо, що такі публікації також допомагають 
сформувати відповідний імідж України за кордоном. З 
лінгвістичного погляду текст статті «The bard of eastern 
Ukraine, where things are falling apart» М. Шора насиче-
ний емоційно-оцінною лексикою, яка реалізується, як 
правило, в прикметникових та дієслівних конструкці-
ях: «I found him much gentler than I had imagined him to 
be», «…in person Zhadan was a careful listener», «There 
are not many people from his part of the world whose 
words reach beyond its borders», «Rebellious and racy in 
а James Dean sort of way, Zhadan sometimes appears as 
an enfant terrible» (59). 

Також у центрі уваги зарубіжних медіа – актуаль-
ні питання української політики, економіки, АТО, си-
туації в Криму. Так, чимало закордонних видань (The 
Washington Post, The Daily Mail, The New York Times та 
ін.) мають спеціальну рубрику, присвячену подіям в 
Україні. Беручи до уваги екстралінгвістичні фактори, 
варто відзначити, що заголовки медійних публікацій 
про Україну останнім часом мають негативне звучан-
ня, що відповідним чином впливає на імідж України за 
кордоном. Такі заголовки характеризуються наявністю 
персоніфікацій та метафоричних конструкцій: Land 
Mine Kills American on Monitoring Mission in Ukraine» 
(65), «6 Killed in Ukraine; Putin Says Ukraine Seeking 
US Support» (66) та ін.

На сьогодні велика кількість публікацій, що стосу-
ються іміджу України, з’являється в зарубіжних медіа 
у зв’язку з проведенням щорічного пісенного конкурсу 
«Євробачення», який цього року відбуватиметься в Киє-
ві. У цьому контексті потрібно наголосити на різнопла-
новості думок: якщо одні видання вбачають у конкурсі 
можливість покращення міжнародного іміджу країни, 
то інші попереджають про потенційні загрози для нього. 

Варто зауважити, що ряд екстралінгвістичних фак-
торів (скандал у ЗМІ навколо представниці пісенного 

конкурсу від Росії Юлії Самойлової та ін.) спричинив 
до появи великої кількості статей у медіа, автори яких 
зазначають про можливі ризики для міжнародного 
іміджу України. Безумовно, такі медійні тексти містять 
велику кількість лексем, семантика яких реалізує емо-
ційно-оцінну конотацію.

Зарубіжні медіа зазначають про можливість прове-
дення різноманітних провокацій, які здискредитують 
міжнародний імідж нашої держави під час проведення 
Євробачення. Як правило, заголовки таких публікацій 
насичені персоніфікованими та метафористичними 
конструкціями, як-от: «The Kremlin-controlled media are 
preparing an information campaign aimed at discrediting 
the international image of Ukraine while hosting the 
Eurovision Song Contest 2017 in Kyiv» (60), пишуть про 
заборону представниці пісенного конкурсу від Росії 
Юлії Самойлової виступати на Євробаченні: Ukraine 
bars Russia’s entry for 2017 Eurovision Song Contest (61), 
зауважують на тому, що політичний скандал між Росі-
єю та Україною загрожує затьмарити саме Євробачен-
ня: «Political row between Russia and Ukraine threatens to 
overshadow Eurovision Song Contest» (62) та ін. 

З іншого боку, закордонні видання наголошують на 
важливості проведення Євробачення-2017 у Києві для 
покращення міжнародного іміджу України. Пісенний 
конкурс розглядають як можливість заявити про себе 
на світовій арені, представити Україну в абсолютно 
іншому, позитивному ракурсі. У лінгвістичному аспек-
ті такі тексти містять досить багато лексем, семанти-
ка яких має емоційно-оцінну конотацію. Найчастіше 
це емоційно забарвлені прикметники та дієслова «… 
it is a serious opportunity to promote itself on the world 
stage», «Eurovision is a chance to showcase Ukraine 
in a completely different light, to show that the country 
celebrates and shares its values, history and heritage. It’s 
an opportunity to send a positive wave of energy to the 
entire world and to put the country on the map, so that 
everyone will recognise it» (63). Окрім того, іноземні 
ЗМІ відзначають, що проведення пісенного змагання 
стане великою інвестицією в імідж країни, адже кон-
курс привертатиме увагу до держави, а також допомо-
же розвинути індустрію туризму. Цілком логічно, що 
такі очікування від Євробачення в мовному аспекті 
сповнені емоційно-оцінних епітетів та метафор: «The 
contest is a huge investment into the image of Ukraine as 
it draws much attention and interest towards the country 
as well as develops tourism industry», «the contest also 
offers an opportunity to showcase the country’s hospitality 
as well as culture», «they are hosting one of the largest TV 
events in the world, the eyes of the world will be in their 
country, they should be proud,» (63). 

У зв’язку з місцем проведення Євробачення все 
більше медійних публікацій у зарубіжних ЗМІ присвя-
чені Києву. Контент-аналіз статей у зарубіжних медіа 
за останні декілька місяців показує, що особливо по-
пулярними в цьому плані є тексти, в яких представлені 
маловідомі для іноземців факти про столицю України. 
Потрібно сказати, що такі публікації є дуже важливими 
для міжнародного іміджу нашої держави. Як правило, 
саме відсутність об’єктивної інформації у ЗМІ є приво-
дом до формування спотвореного уявлення про країну, 
а відтак і її негативного міжнародного іміджу. 

З останніх публікацій у цьому контексті досить ці-
кавою є стаття «Eurovision 2017 in Ukraine: five things 
about the Ukrainian capital Kyiv that will amaze song 
contest guests» (64). Автор публікації Пітер Дікінсон 
розвінчує неправдиві уявлення іноземців про Україну 
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та її столицю, послуговуючись лексемами, семантика 
яких реалізує емоційно-оцінну конотацію. Найчас-
тіше це емоційно забарвлені епітети: «Kyiv’s miles of 
sandy beaches and beautiful riverside panoramas are a 
million miles away from the Soviet stereotypes and conflict 
images that many people associate Ukraine with», «Kyiv 
remains one of the loveliest cities in the world», «it is an 
elegant city with a decidedly feminine ambience befitting 
its historic role as the mistress of Eurasia», «Ukrainian 
designers are currently among the hottest trends in world 
fashion», «the Ukrainian capital is also a hipster haven 
where beards and tattoos are virtually ubiquitous», «as 
they travel across the Dnipro River metro bridge, they 
will witness a stunning panorama of islands and beaches 
unfolding before their eyes», «it will dispel any lingering 
stereotypes about a drab and joyless Soviet city» (64).

Таким чином, вивчення мовних особливостей функ-
ціонування іміджу України в зарубіжних медіа є на 
сьогодні важливим для розуміння принципів створен-
ня якісного бренду нашої держави за кордоном. Кон-
тент-аналіз медійних публікацій про Україну в автори-

тетних іноземних ЗМІ (зокрема, The New York Times, 
The New Yorker, The Washington Post, The Guardian, ABC 
News, The Telegraph та ін.) свідчить про неоднозначне 
сприйняття нашої країни у світі. З одного боку, високо 
поціновують досягнення держави в науці, літературі, 
кінематографі та ін., проте актуальні політичні події в 
Україні є причиною появи низки критичних статей у 
зарубіжних медіа, які можуть становити суттєву загро-
зу для формування її міжнародного іміджу. 

У такій ситуації лінгвістам як аналітикам консолі-
дованої інформації потрібно звернути увагу на успіш-
но реалізовані культурні, освітні та мистецькі проекти 
в Україні та спробувати виокремити ключові позиції, 
що допоможуть сформувати позитивний імідж нашої 
держави на міжнародному рівні. 

Перспективи подальших досліджень у цьому на-
прямі пов’язані з науковими розвідками у сфері імі-
джелогії, де екстралінгвістичні методи роботи з медій-
ними текстами будуть найбільш ефективними. Також 
актуальними видаються іміджеві дослідження із засто-
суванням методу контент-аналізу.
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ДІАЛОГІЧНИЙ ХАРАКТЕР ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Поетика діалогізму розглядається у статті у філософсько-антропологічному вимірі. У центрі уваги теорія діалогізму Ми-
хайла Бахтіна, з ідеями якого вступили у творчий діалог такі вчені другої половини ХХ століття: Г.-Р. Яус (Німеччина),  
К. Томсон (Канада), М. Холквіст (США), Н. Бонецька, В’яч. Іванов, А. Грякалов, В. Харитонов (Росія), Є. Чаплеєвич (Польща).
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Шляховая Н. М. Диалогический характер литературной коммуникации. – Статья.
Поэтика диалогизма рассматривается в статье в философско-антропологическом измерении. В центре внимания – те-
ория диалогизма Михаила Бахтина, с идеями которого вступили в творческий диалог такие ученые второй половины 
ХХ столетия: Г.-Р. Яусс (Германия), К. Томсон (Канада), М. Холквист (США), Н. Бонецкая, Вяч. Иванов, А. Грякалов,  
В. Харитонов (Россия), Е. Чаплеевич (Польша).
Ключевые слова: диалог, поэтика, литература, коммуникация, идентичность, лингвистика, семантика, текст.

Shlyahovaya N. M. Dialogic character of literary communication. – Article.
The poetics of dialogism is examined in the article in the philosophical-anthropological dimension. The focus is on M. Bakhtin’s the-
ory of dialogism. Scholars of the second half of the twentieth century entered into a creative dialogue with the ideas of this theory –  
G.-R. Yauss (Germany), C. Thomson (Canada), M. Holquist (USA), N. Bontetskaya, Vyach. Ivanov, A. Gryakalov, V. Kharitonov 
(Russia), E. Chaplievich (Poland).
Key words: linguistics, communication, dialogue, poetics, semiotics, text, identity.

Дозвольте розпочати розмову про діалогічний ха-
рактер літературної комунікації з короткої історії щодо 
появи самої теми доповіді.

8–11 липня 1980 року в Констанському (Німеччина) 
університеті проходив науковий симпозіум «Діалог про 
мистецтво».

Вступну доповідь виголосив один із найвидатніших 
німецьких літературознавців і теоретиків другої полови-
ни ХХ століття Ганс-Роберт Яус (1921–1997).

Висхідний загальний пункт цього симпозіуму, уточ-
нив доповідач, – що таке розуміння та інтерпретація, 
моделлю яких є розмова між людьми. При цьому у цен-
трі обговорення, наголосив Г.-Р. Яус, – теорія Михайла 
Бахтіна, чия естетика словесної творчості розвиває діа-
логічний принцип до поняття істини, до стану свідомо-
сті, до функції мови і мовленнєвих жанрів, особливо у 
літературі: «Йдеться, таким чином, про теорію, яка стала 
стимулом не одному лише літературознавству, а й також 
лінгвістиці, семіотиці і представленим тут герменевтич-
ним дисциплінам, – слушною для переосмислення підхо-
дів до тексту» [9, с. 182].

Цей виступ на симпозіумі був опублікований під заго-
ловком «До проблеми діалогічного розуміння» у третьо-
му випуску «Бахтинского сборника» у 1997 році.

Одне з-поміж найвідоміших Яусових досліджень – 
«Досвід естетичного сприйняття і літературна гермене-
втика» (1977) в українському перекладі Роксолани Свято 
і Петра Таращука було опубліковано у видавництві Со-
ломії Павличко «Основи» у 2011 році [8]. Раніше в укра-
їнському перекладі Юрія Прохаська друкувалися лише 
фрагменти цієї праці [10].

Новий інтерес теорії літератури та естетики до питан-
ня про сприйняття мистецтва – про його комунікативну 
функцію, що у сучасному світі, як відомо, стала пробле-
матичною, про його сприймання в інших естетичних сві-
тах, а також і в інших культурах – знову привернув увагу 
до літературної комунікації, а отже, і до її діалогічного 
характеру.

Як творець є водночас ще й реципієнтом, коли по-
чинає творити, вважав Г.-Р. Яус, то й інтерпретатор має 
вступити до гри як читач, коли хоче ввійти до діалогізму 
літературної традиції. «До діалогізму належать не тільки 
два співрозмовника, – уточнював учений, – а й готовність 

упізнати та визнати іншого в його іншості». Це тверджен-
ня слушне ще більшою мірою, коли інший репрезентова-
ний текстом, коли він уже не промовляє до нас безпосе-
редньо [8, с. 172–173].

За Г.-Р. Яусом, літературне розуміння стає діалогіч-
ним тільки тоді, коли іншість тексту шукають і визнають 
на горизонті власних сподівань, коли не припускають на-
перед наївного злиття горизонтів, а корегують і розширю-
ють свої сподівання через сприйняття іншого.

Розуміння і визнання діалогічності літературної кому-
нікації зіштовхується у багатьох аспектах, за Г.-Я. Яусом, 
із проблемою іншості «між автором і реципієнтом, між 
минулим тексту і сучасністю реципієнта, між різними 
культурами» [8, с. 473]. 

Важливим герменевтичним завданням є виявлення 
діалогічності розуміння у розмові, «де чужі слова всту-
пають у безпосередні відносини з власними словами»  
[8, с. 478].

Поворот Шляєрмахера від розуміння тексту до розумін-
ня мови загалом вимагає, уточнює Г.-Р. Яус, герменевтич-
ної діалогічності, «якої бракує ще й сьогодні і яка поряд із 
розумінням себе у предметі (творі) становить і розуміння 
себе в іншому». Літературна герменевтика, «яка шукає під-
хід до розуміння в естетичному досвіді твору мистецтва (у 
ЯК, а не в ЩО сказано), відповідь на запитання, як іншість 
іншого може бути розкрита через поетичну мову, може 
знайти в естетичних працях М. Бахтіна» [там само].

Канадський учений Клайв Томсон, автор статті «Ді-
алогічна поетика Бахтіна», опублікованій у збірнику  
«М.М. Бахтин: Pro et contra», поставив собі за мету «за-
пропонувати певну основу того, що можна назвати «іс-
торичною поетикою діалогізму». А в дужках уточнює: 
зважаючи на те, що діалогічна поетика, пов’язана із твор-
чістю М. Бахтіна, не може мати нічого спільного з ідеаліс-
тичними передумовами структуралістської поетики, тер-
мін вживатиметься як синонім слова «стратегія» (strategy) 
[6, с. 312].

Дещо подібну назву має і вміщена у цьому ж збірни-
ку стаття «Діалог історії і поетики» професора Єльського 
університету (США) Майкла Холквіста, який вважає, що 
діалогізм «неможливо втиснути у винятково літературоз-
навчі рамки». Водночас учений визнає, що проблеми, які 
традиційно вважаються літературознавчими, відіграють 
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у діалогізмі винятково важливу роль. Це, зокрема, «струк-
тура оповіді, точка зору, статус автора, вимова, стиль». За-
кономірне питання, яке виникає у кожного, хто вперше 
зустрічається з діалогізмом, має звучати, на думку аме-
риканського вченого, так: «До якого теоретико-методоло-
гічного напряму він належить? …Чим він відрізняється 
від інших теорій, які змагаються на величезному базарі 
ідей?» [6, с. 229].

На ці та подібні запитання, вважає М. Холквіст, до-
водиться чесно відповідати: «діалогізм не має доступних 
рецептів інтерпретації». Що стосується бахтінської термі-
нології, то для неї є характерною «уявна простота», тому 
багатьом здається, що нею легко користуватись, «особли-
во порівняно із страхітливим методологічним апаратом 
інших теорій». Між тим, цілком слушно зауважує уче-
ний, справжнє опанування бахтінської думки, безумовно, 
змінить подібні переконання, «але відбудеться це лише з 
часом і якимись ще не відомими нам шляхами» [6, с. 230].

Слід відзначити: принцип Pro et contra стосовно бах-
тінської концепції діалогу діє і серед представників ро-
сійської гуманітарної науки. Як вважає філософ Н. Боне-
цька, «діалог» у Бахтіна – це духовне буття, дух як такий. 
«Діалог» книги про Достоєвського – це радше метафора 
етичного ставлення», не що інше, як сповідувана ним 
«моральна філософія, філософія вчинку». І як висновок 
– «подібне етичне вчення аж ніяк не потребує залучення 
мови» [6, с. 186]. Між тим, учений В’яч. Іванов вважає 
учення М. Бахтіна про діалог і висловлювання домінан-
тою усієї його наукової творчості, центральним вузловим 
поняттям, навколо якого згруповуються головні його теми 
і досягнення. За М. Бахтіним, «діалогічне спілкування – 
це сфера справжнього життя слова» [2, с. 280].

В’яч. Іванов заслугу М. Бахтіна вбачає у порушенні 
ще в 20-ті роки ХХ ст. тих ідей, на яких лише зараз зосе-
реджується увага дослідників знакових систем і текстів. 
Зокрема, М. Бахтін вказував на безпосередній зв’язок до-
слідження знаків із загальною наукою про ідеології: «де 
немає знаку – там немає й ідеології», «усі продукти іде-
алістичної творчості – твори мистецтва, наукові праці, ре-
лігійні символи – є матеріальними речами. Особливістю 
цих речей є те, що вони мають значення, сенс, внутрішню 
цінність» [4, с. 18].

Дослідження мистецтва в комунікативному аспекті 
було для М. Бахтіна особливо важливим для з’ясування 
«форм художнього спілкування під час визначення струк-
тур художніх творів» [4, с. 26]. «Без цих своєрідних форм 
соціального спілкування немає поеми чи оди, немає ро-
ману і немає симфонії» [4, 24].

Зупинимось на деяких аспектах теорії літератури, 
пов’язаних із бахтінською концепцією діалогізму, пам’я-
таючи настанову вченого: «діалогізм ширший за діалог» 
[2, с. 361]. В основі комунікативного підходу М. Бахтіна 
до літератури як словесного мистецтва було переконання 
у діалогічній природі самого людського буття: «Жити – 
це означає брати участь у діалозі: запитувати, вникати, 
відповідати, погоджуватись» [2, с. 351]. Зауваживши, що 
у цьому діалозі людина бере участь усім своїм єством, 
«душею, духом, усім тілом, вчинком», М. Бахтін робить 
сутнісно важливе уточнення: «Людина вкладає усю себе 
в слово, і це слово входить у діалогічну тканину люд-
ського життя» [там само].

Із діалогічною орієнтацією слова пов’язував учений 
його особливу прозаїчну художність, яка знайшла своє 
найбільш повне і глибоке вираження у романі. Саме в жан-
рі роману внутрішня діалогічність слова, вважає учений, 
стає одним із найсуттєвіших моментів «прозаїчного стилю 
і піддається тут специфічній художній обробці» [1, с. 97].

Зауваживши у праці «Мова в художній літературі», 
що діалогічні відносини не варто «абсолютно логізувати» 
(«діалог завжди оркестрований стилями, жаргонами, ма-
нерами»), М. Бахтін у матеріалах «З архівних записів до 
«Проблеми мовленнєвих жанрів» усе ж вдається до кла-
сифікації жанрового розмаїття діалогу в романі, визна-
чаючи різновиди побутового діалогу: ділові і професійні 
діалоги, ідеологічні діалоги, а також внутрішні діалоги 
різних видів («до себе самого», діалогічні форми роз-
витку внутрішнього життя, форми обговорення із самим 
собою, форми діалогічного становлення індивідуальної 
думки героїв тощо) [2, с. 233].

Дуже важливу рису романіста вчений вбачає в умінні і 
винахідливості створення діалогічних ситуацій. Цікавим 
для дослідника М. Бахтін називає завдання «класифіку-
вати розмаїті форми діалогу Бальзака і охарактеризувати 
кожну з цих форм» [2, с. 234]. 

У зв’язку з цим виникає у вченого-мислителя запи-
тання: чи не виходять дослідження взаємовідносин між 
стилями висловлювання за межі лінгвістики? Чи не за-
свідчує цього сама природа цих діалогічних відносин? 
Висновок є вельми симптоматичним: «Літературознавча 
стилістика тут безпосередньо здійснює стрибок із сфери 
лінгвістики у сферу естетики» [2, с. 294].

У праці «Проблеми тексту у лінгвістиці, філології та 
інших гуманітарних науках», яка має підзаголовок «Дос-
від філософського аналізу», М. Бахтін, зауваживши, що 
будь-який текст має свого автора, «який говорить або 
пише», визнає можливість різновидів і форм авторства. 
При цьому уточнює: лінгвістичний аналіз може («у пев-
них межах») відмовитися від авторства. І завершуються 
ці міркування ученого масштабним методологічним уза-
гальненням: «стенограма гуманітарного мислення – це 
завжди стенограма діалогу особливого типу (виділення 
наше. – Н.Ш.), складний взаємозв’язок тексту (предмет 
вивчення і обдумування) і обговорюваного контексту, в 
якому реалізується пізнавальна та оцінна думка вченого» 
[2, с. 310].

Це і є, за М. Бахтіним, зустріч двох текстів, тексту го-
тового і тексту, що створюється, а отже, це і зустріч двох 
суб’єктів, «двох авторів». Умовою бачення і розуміння 
автора твору є можливість бачити і розуміти іншу, чужу 
свідомість, тобто свідомість іншого суб’єкта. При цьо-
му наголошується на специфічній відмінності цих двох 
процесів: «Під час пояснювання – тільки одна свідомість, 
під час розуміння – дві свідомості, два суб’єкти». І уточ-
нюється: оскільки до об’єкта не може бути діалогічного 
ставлення, пояснення позбавлене діалогічних аспектів 
– «розуміння певною мірою діалогічне», «діалогічна зу-
стріч двох свідомостей у гуманітарних науках» [2, с. 318].

Таким чином, за М. Бахтіним, діалогічний характер 
гуманітарного мислення стосується і автора, і дослідни-
ка-гуманітарія, який стає учасником діалогу. «Розумію-
чий неминуче стає «третім» у діалозі», зауважує учений 
і уточнює: не у буквальному арифметичному розумінні, 
адже розуміючих учасників діалогу, окрім «третього», 
може бути безліч, тоді як діалогічна позиція цього «тре-
тього» – принципово особлива: «третій» не є безпосе-
реднім учасником діалогу, проте його розуміє» [2, с. 336].

Усяке висловлювання завжди має свого адресата, мір-
кує учений-мислитель, «відповідного розуміння якого ав-
тор мовленнєвого твору шукає і передбачає». Це другий 
(але не в арифметичному сенсі). Проте, крім того другого 
адресата, автор висловлювання передбачає нададресата 
(третього), «абсолютно справедливе розуміння якого пе-
редбачається або у метафізичній далині, або у далекому 
історичному часі» [2, с. 337].
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До теми третього М. Бахтін звертався у багатьох 
працях останнього періоду творчості. Завершуючи пра-
цю «Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших 
гуманітарних науках», учений писав: «кожен діалог від-
бувається «ніби на тлі відповідного розуміння незримо 
присутнього третього, який стоїть над усіма учасниками 
діалогу (партнерами)» [2, с. 337]. При цьому уточнюється: 
цей третій аж ніяк не є чимось містичним чи метамістич-
ним – «це конститутивний момент цілого висловлюван-
ня», який у разі уважного аналізу може бути помічений. 

«Хто такий третій?» – замислюється російський фі-
лософ О. Грякалов і допускає: «тема третього є близькою 
дослідженню «початків і витоків, принципового для фі-
лософії і художньої культури питання, актуалізованому 
ХХ століттям, зводить в одному запитуванні (вопроша-
нии) – але не в одній відповіді – мислителів різних орієн-
тацій» [6, с. 332].

Отже, у процесі аналізу поняття «третій» учені ро-
блять висновок про відсутність у бахтінських працях 
однозначного тлумачення цього поняття, «оскільки його 
конкретний сенс визначається контекстуальною інтер-
претацією» [6, с. 335].

Дехто з дослідників сутнісний смисл терміна шукає у 
співставленні його з нададресатом, при цьому поняттю 
третього надається певний негативний відтінок: мовляв, 
третій постає у ролі «замісника безособової монологіч-
ної свідомості, тоді як нададресат зорієнтований на Аб-
солютно Другого» [там само].

Так, приміром, культуролог В. Харитонов помічає, 
що поряд із розумінням третього як конструктивного і 
конститутивного моменту діалогу у бахтінських працях 
зустрічається «не так позитивне, як радше негативно-зне-
важливе ставлення» до нього. Світ третього – нейтраль-
ний, безособовий, людина в ньому існує як людина вза-
галі, «а не живі «я», «він», «вона» – це світ, у якому все 
неминуче деперсоніфікується» [6, с. 300].

Що стосується теорії словесної творчості, то надзви-
чайно значущою є думка М. Бахтіна про безпосередній 
зв’язок теми третього із самою комунікативною приро-
дою слова, яке є міжіндивідуальним, воно не належить 
одному мовцеві, у нього є свої права на слово, «але вони є 
і у слухача». «Слово – це драма, в якій беруть участь троє 
персонажів (це не дует, а тріо)» [2, с. 332].

Проблема третього і діалогічних зв’язків загалом без-
посередньо співвідноситься з антропологічною пробле-
матикою. Якщо раніше ми мали можливість спостерігати, 
цілком слушно міркує польський учений Є. Чаплеєвич, як 

філософська антропологія, яка балансує на межі поетики, 
естетики переходить у філософію творчості, то тут ми ба-
чимо її зустріч із філософією діалогу і філософією слова. 
«Філософія діалогу є знаменною і власною рисою думки 
Бахтіна» [7, с. 186]. Слово, як і людина, вважав М. Бахтін, 
завжди хоче бути почутим, завжди шукає відповідного 
розуміння, не зупиняючись «на найближчому розумінні», 
хоче мати відповідь і «знову відповідати на відповідь». 
Концептуально важливим є висновок Бахтіна-філософа: 
«Для слова (а отже, й для людини) немає нічого страшні-
шого, ніж безвідповідність (безответность)» [3, с. 323]. 
Діалог як слухання іншого передбачає присутність тре-
тього. Тому і тему «пекла» як абсолютної непочутості 
М. Бахтін порівнює «ні з чим іншим, як з абсолютною 
відсутністю третього» [7, с. 337].

Свою власну тезу – «третій і його світ, зорієнтова-
ний на зустріч» – А. Грякалов аргументує посиланням на 
думку М. Бахтіна, висловлену в книзі «Проблеми поети-
ки Достоєвського»: одна людина, залишена наодинці, не 
може звести кінці з кінцями «навіть в інтимних сферах 
свого духовного життя», не може обійтися без іншої сві-
домості («людина ніколи не знайде всієї повноти тільки в 
самій собі» [6, 345]).

Неодноразово порушуючи проблему діалогічних від-
носин, М. Бахтін постійно наголошував: ці відносини є 
глибоко своєрідними і не можуть бути зведеними ні до 
містичних, ні до лінгвістичних, ні до психологічних чи до 
якихось інших – «це особливий тип смислових відносин», 
членами яких можуть бути тільки завершені висловлю-
вання, за якими стоять (і в яких виражають себе) реальні 
чи потенційні мовленнєві суб’єкти, автори цих висловлю-
вань» [2, с. 335].

У записах 1970–1971 років учений-мислитель уточ-
нював: «сенсом я називаю відповіді на питання. Те, що на 
жодне питання не відповідає, позбавлене сенсу» [3, с. 369].

У своїй останній праці «До методології гуманітарних 
наук», зауваживши властиву структуралістам «послідов-
ну формалізацію і деперсоніфікацію» («В структураліз-
мі тільки один суб’єкт – суб’єкт самого дослідника»),  
М. Бахтін писав: «Я ж у всьому чую голоси і діалогічні 
відносини між ними» [3, с. 393]. Як цілком слушно заува-
жив Є. Чаплеєвич, «бахтінська концепція гуманітарних 
наук і гуманітарного мислення передбачає відмінний спо-
сіб підходу і стиль мислення, характерною рисою яких є 
діалог як спосіб буття людини у світі й серед інших лю-
дей, а зокрема – як спосіб пізнання гуманістичної, повної 
сенсів, дійсності» [7, с. 191].
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МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК В ІНТЕНЦІЯХ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Статтю присвячено аналізу медичного висновку як домінантного жанру комунікації у сфері медицини, його сутнісним 
характеристикам, специфіці, науковим інтерпретаціям у юриспруденції і можливим трансформаціям у медіа.
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кримінальних провадженнях про порушення професійних обов’язків медичними працівниками, медійний текст.

Шматко В. И. Медицинское заключение в интенциях лингвистической экспертизы. – Статья.
Статья посвящена анализу медицинского заключения как доминантного жанра коммуникации в сфере медицины, его сущ-
ностным характеристикам, специфике, научным интерпретациям в юриспруденции и возможным трансформациям в медиа.
Ключевые слова: медийная экспертиза, медийный текст, лингвист-эксперт, судебная коммуникация, теоретические и 
организационные основы лингвистической экспертизы.

Shmatko V. I. Medical conclusion in the intentions of the linguistic expertise. – Article.
The article is devoted to the problem of the medical report as the dominant genre of communication in the field of medicine, its 
essential characteristics, specifics, scientific interpretation of law and possible transformation in the media.
Key words: medical report, forensic examination, examination of medical documentation, expert in criminal proceedings for 
breach of professional duties by medical personnel, mass media text.

Медичний висновок спеціаліста є специфічною 
формою фахового аналізу ситуації, пов’язаної з діа-
гностикою психофізіологічного стану людини, норми і 
зафіксованих та доведених відхилень від норми у стані 
здоров’я людини, постановки діагнозу і рекомендацій 
щодо лікування хвороби/хвороб. «Медичний висно-
вок – це висновок, зроблений на підставі медико-бі-
ологічних та інших спеціальних досліджень складу 
та властивостей природних лікувальних ресурсів про 
можливість їх використання з метою лікування, медич-
ної реабілітації та профілактики захворювань» [11]. 
Наголосимо, що офіційний медичний висновок – це 
висновок щодо конкретного випадку, зроблений медич-
ними експертами в установленому порядку. Як бачимо, 
висновком у медицині є документ, що підтверджує від-
повідність його власника вимогам, що висуваються до 
придатності за станом здоров’я. Таким чином, медич-
ний висновок має включати ресурс лабораторних та ін-
ших спеціальних аналізів, спрямованих на з’ясування 
причин постання хвороби, її перебігу, наслідків, а та-
кож можливостей лікування або реабілітації. Окремий 
аспект медичного висновку – це пропозитивна інфор-
мація щодо профілактики захворювання. 

У медичній практиці висновок спеціаліста може 
бути індивідуальним, колективним чи комісійним, що 
залежить як від компетенції конкретного спеціаліста, 
так і від необхідності постановки складних діагнозів 
і прийняття рішень щодо стандартних (протокольних) 
чи нестандартних (об’єктивованих медичними доказа-
ми) методів лікування.

Характер і сутність медичних висновків різного 
типу регламентується наказами Міністерства охорони 
здоров’я, відповідно, визначаються такі параметри: 
склад медичної комісії, яка проводить медичне обсте-
ження особи з метою встановлення фізичної і психо-
фізіологічної придатності особи до виконання певних 
функцій; зазначаються документальні параметри, за 
якими створюється відповідна комісія, що здійснює 
медичний огляд; регламентується персональний склад 
комісії, засвідчений наказом керівника конкретної ме-
дичної установи; обов’язковим є внесення до медично-
го висновку даних обстежень, лікарів, які проводили 
огляд; на підставі записів медичної картки амбулатор-
ного хворого голова медичної комісії заповнює ме-
дичний висновок; контроль за порядком проведення 

медичних оглядів здійснює Міністерство охорони здо-
ров’я України; результати медичного обстеження мо-
жуть бути оскаржені в установленому законодавством 
порядку.

У «Правилах проведення комісійних судово-медич-
них експертиз в бюро судово-медичної експертизи» 
зазначено, що експертиза, яка проводиться фахівцями, 
оформляється у вигляді висновку експерта, якому при-
своюється порядковий номер. Кожен висновок пови-
нен складатись із таких окремих частин: 

– вступна частина, яка включає титульний лист і 
питання, поставлені на вирішення експертизи; 

– протокольна частина, яка включає обставини 
справи, необхідні відомості з матеріалів справи і по-
передньої медичної документації, дані попередніх екс-
пертиз, а також (за наявності) дані розтину ексгумова-
ного трупа, лабораторних досліджень речових доказів, 
стаціонарних (амбулаторних) обстежень потерпілого 
тощо;

– висновкова частина.
Жанр медичного висновку, отже, є складовою 

частиною доказової медицини, як і доказової юриспру-
денції, що в конфліктних ситуаціях, які потребують 
судового розслідування, доповнюються судово-медич-
ною експертизою. 

Сьогодні серед судово-медичних експертиз залеж-
но від об’єкта і предмета дослідження розрізняють 
судово-медичні, судово-психіатричні, судово-психоло-
гічні експертизи і серед них окремі самостійні класи, 
«безпосередніми об’єктами яких є жива людина, тру-
пи людей, інші речові докази із слідами біологічного 
походження, що мають стосунок до життєдіяльності 
людини» [7, с. 66].

Інтенції медичної експертизи проектуються на різні 
сфери суспільної комунікації, тому що сутність цього 
жанру передбачає інтерпретацію медичних знань не 
тільки спеціалістами, а й будь-якою особою / групою 
осіб, яких стосується медична інформація. У цьому 
аспекті показовою є ситуація із функціонуванням ме-
дичних висновків і відповідних медичних експертиз у 
медіа. 

Українська дійсність є біполярною: з одного боку, 
медична експертиза об’єктивує знання про психофі-
зичний потенціал суспільства й окремої особистості 
й відображає онтологічну сутність аналізованого ме-
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дичного жанру. З іншого – медична експертиза набуває 
характеристик маніпулятивного документа, який ха-
рактеризує окремі ситуації не з погляду медичної фак-
тології, а з дискусійних щодо етики обставин. 

Візьмемо для прикладу численні і, на жаль, до-
сить типові для нашого часу маніпулятивні техноло-
гії із медичними висновками та експертизами в полі-
тиці, наприклад, нібито підтверджені псевдохвороби 
екс-нардепів Миколи Рудьковського, Романа Насірова, 
екс-ректора Петра Мельника, інших відомих особи-
стостей [Український тиждень, http://vip.tyzhden.ua/
Chronicle/85926], які, уникаючи кримінальної відпові-
дальності, захищалися медичними документами. 

За таких умов із маніпуляцією медичною доказо-
вістю створюється необхідність у нових і нових судо-
во-медичних експертизах: доведеність/недоведеність 
хвороб потребує повторних експертиз живих осіб, екс-
пертиз за медичною документацією і матеріалами кри-
мінального провадження, а як наслідок – кримінальних 
проваджень про порушення професійних обов’язків 
медичними працівниками. 

Зауважимо, що «лікар та інші особи медичного пер-
соналу за своїми професійними обов’язками повинні 
надавати допомогу хворому посильними засобами і в 
межах своєї компетенції. Активні заходи, тобто бороть-
ба за життя, мають тривати доти, доки стан людини 
можна вважати незворотною смертю» [7, с. 207]. Водно-
час «ненадання без важливої причини допомоги хворо-
му особою медичного персоналу є злочином» [7, с. 206]. 

А неправдива інформація про реальний стан здо-
ров’я пацієнта, фахова підтримка імітації хвороби і в 
такий спосіб вплив на судове розслідування та громад-
ську думку є злочином? Медичні неправдиві висновки 
маніпулюють у такому разі коментарем до законодав-
ства, який твердить, що за фахові помилки і нещасні 
випадки, які трапилися під час надання медичної допо-
моги, кримінальна відповідальність не настає. 

Певна лояльність щодо правової оцінки медичних 
висновків спостерігається під час вирішення питання 
щодо навмисності/ненавмисності висновків медиків: 
оцінка їхньої компетенції до судово-медичної експер-
тизи не входить. Так само, як і виявлені різночитання 
і незрозумілості внаслідок виправлень тексту, – все це 
має підлягати аналізу фахівцями інших галузей (екс-
пертами-почеркознавцями, трасологами та призначе-
ними судом спеціалістами з інших сфер діяльності).

Із названих причин надзвичайно актуальним і важ-
ливим є аналіз традиційних для судово-медичної екс-
пертизи питань, відповіді на які формулюються у від-
повідному документі:

– чи в повному обсязі був обстежений хворий, а 
якщо ні, то в чому полягає така неповнота?

– чи правильно і чи своєчасно встановлений діагноз 
хворому?

– якщо діагноз встановлено неправильно або не-
своєчасно, то що було причиною цього, як це вплинуло 
на лікування хворого й отриманий результат?

– чи відповідає призначене лікування встановлено-
му діагнозу та тяжкості перебігу хвороби?

– чи має призначене хворому лікування протипо-
казання, а якщо має, то як це вплинуло на результат 
лікування?

– чим зумовлений несприятливий результат захво-
рювання?

– чи мало місце порушення вимог до порядку об-
стеження і проведення лікування конкретного хворого, 
якими нормативними документами ці вимоги передба-
чені, які з них і якою мірою порушені?

– чи існує прямий причинний зв’язок між допу-
щеними медичними працівниками порушеннями і не-
сприятливим результатом захворювання?

– чи вплинуло, а якщо так, то як саме, залишення 
медичних інструментів після проведеного оперативно-
го втручання у черевній порожнині хворого на резуль-
тат лікування (тяжкість результату)?

– чи спричинило порушення порядку (послідовно-
сті) застосування терапевтичних препаратів летальний 
результат захворювання?

Важливо, що під час проведення судово-медичної 
експертизи слід продумати необхідні питання, які є 
основними для з’ясування причин та обставин ско-
єння злочину медичним працівником. Основними з 
них можуть бути такі: встановлений діагноз, причини 
неправильного діагнозу, повність обстеження хворо-
го, відповідність лікування встановленому діагнозу, 
повність наданої медичної допомоги, шкідливість чи 
нешкідливість лікування, причина погіршення стану 
хворого, своєчасність медичної допомоги, фальсифі-
кація судово-медичної експертизи, правильність вико-
нання обов’язків медичним працівником, порушення 
чинних інструкцій медичним працівником, наукова 
обґрунтованість методики лікування хворого, правиль-
ність проведення післяопераційного нагляду за хво-
рим, причинний зв’язок між діяльністю медпрацівника 
й ускладненням стану хворого. 

Отже, на вирішення експерту можуть бути по-
ставлені лише ті запитання, що не потребують право-
вої оцінки дій осіб медичного персоналу. Вирішення 
питання щодо навмисності чи ненавмисності дій і 
наявності (відсутності) вини та кваліфікації правопо-
рушення до компетенції судово-медичної експертизи 
не належить. Не належить до компетенції також вирі-
шення питання про наявність у медичних документах 
підробки шляхом дописки, підчистки, травлення тощо. 

Судово-медична експертиза з підозри у професійно-
му злочині медичного працівника призначається після 
попередньої службової (адміністративної) перевірки, 
яка доручається прокурором досвідченим спеціалістам 
відповідної спеціальності і є основою для покарання 
(або оправдування) медичних працівників.

Як бачимо, юридична відповідальність медичного 
працівника за професійне правопорушення – це засто-
сування до особи, яка вчинила правопорушення під час 
виконання професійних обов’язків у сфері медичної 
діяльності, заходів державного примусу, передбачених 
правовими нормами, які супроводжуються необхідні-
стю для винного зазнати певних втрат особистого, ор-
ганізаційного або майнового характеру.

Зважаючи на соціальну значимість проблеми чисто-
ти й об’єктивності медичного висновку, його етичного 
резонансу в суспільстві як особливої форми позитив-
ного іміджу важливої професії, вважаємо аналіз іма-
нентної сутності медичних документів необхідним і 
актуальним.
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АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ РОДУ ІМЕННИКА НА ПІДСТАВІ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ 
ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

У статті порушено питання про причини належності термінів-іменників певних тематичних груп («Процес», «Пред-
мет: пристрій та його деталі», «Властивість», «Елемент») до того чи іншого граматичного роду, що зроблено на під-
ставі номінацій холодильної техніки; аналіз подано у когнітивному аспекті. 
Ключові слова: граматична категорія роду, реїфікація, словотвірний формант, сема.

Южакова Е. И. Анализ категории рода существительного на основании терминолексики холодильной техники: ког-
нитивный аспект. – Статья.
В статье рассмотрен вопрос о принадлежности терминов-существительных определённых тематических групп («Про-
цесс», «Предмет: устройство и его детали», «Свойство», «Элемент») к тому или иному грамматическому роду, что 
сделано на основании номинаций холодильной техники; анализ представлен в когнитивном аспекте.
Ключевые слова: грамматическая категория рода, реификация, словообразующий формант, сема.

Yuzhakova О. I. Analysis of the noun gender category on the basis of the refrigeration engineering term vocabulary: the cog-
nitive aspect. – Article.
The article considers the reasons why the noun terms belong certain topical groups (“Process”, “Object: device and its details”, 
“Characteristics”, “Element”), to a specific grammatical gender, in particular, the nominations in the domain of refrigeration 
engineering are analyzed in the cognitive aspect. 
Key words: category of gender, reifications, word-building formant, seme. 

Як відомо, граматичний рід виник ще за часів іс-
нування індоєвропейської прамови на ґрунті розмеж-
ування живого й неживого або активного й пасивного, 
що були, мабуть, первісними категоріями. Сьогодні 
вчені вважають, що на стадії змінювання структури 
прамови від активної до номінативної двочленна си-
стема активних/неактивних імен через ознаку істоти/
неістоти трансформувалась у родову [3, с. 52]. 

Категорія роду збереглась у флективних мовах, про-
те, на погляд дослідниці М. Пільгун, збереженість, зо-
крема, тернарної структури слов’янського роду навряд 
чи можна пояснити лише стійкістю синтетизму в сис-
темі словозмінювання [6]. А втім, семантичні засади 
розподілу слів за родами дуже розмиті, оскільки лекси-
ко-семантичний засіб, як і словотвірний, є допоміжними 
у вираженні родових значень в українській мові, на від-
міну від морфологічного та синтаксичного. Навіть знан-
ня відомої «біологічної» гіпотези розподілу іменників 
за родами на підставі відбиття в іменниковій семантиці 
статевих ознак денотатів далеко не завжди може підказа-
ти належність слова до певного роду, оскільки такі імен-
ники можна співвіднести з різними родами (аугментив 
борсучище можна вживати в чол. і сер. родах; лебідь і 
кефаль – у чол. і жін. родах; аугментив гадючище – у сер. 
роді тощо). Крім того, виокремлюють іменники «спіль-
ного» роду, в яких рід семантично не розрізняється (за-
дирака) попри те, що «самостійної грамеми «спільного» 
роду немає» [3, с. 61].

Незважаючи на семантичну невизначеність катего-
рії роду, спробуємо, наскільки це можливо, з’ясувати 
семантичне підґрунтя родової категорії на підставі по-
над шістсот технічних термінів, зокрема царини холо-
дильної техніки [19], що становить мету статті. Завдан-
ня полягають у виокремленні відповідних тематичних 
груп номінацій, зокрема «Процес», «Предмет: при-
стрій та його деталі», «Властивість», «Елемент», 
і головне – у розгляді кореляції мовних форм термі-
нів-іменників, що належать до певного роду, з когні-
тивними структурами, які спричинили форму, співвід-
несену з цим родом.

На таке дослідження нас надихнула думка  
О. Кубрякової про те, що «частини мови можна вважа-

ти проекціями у мовний світ об’єктів реальності, різ-
них за суттю або за їхнім сприйняттям з боку людини»  
[5, с. 38]. Якщо це так, то які когнітивні семи мають 
терміни-іменники різного роду, об’єднані «під стрі-
хою» певного гіпероніма-іменника, рід якого може 
збігатись або не збігатись із відповідними гіпонімами? 
Наприклад, рід іменника-гіпероніма «Процес» частко-
во збігається з родом іменників-гіпонімів (понад 400 
одиниць), з-поміж яких більшість (79%) становлять 
віддієслівні іменники середнього роду на позначення 
незавершеного і завершеного процесів як дії і події 
((дія) барботування // (подія) збарботування, демон-
товування // демонтування, згинання // зігнення, зсу-
вання // зсунення, нагрівання // нагріття, натягання 
// натягнення, продування // продуття, розтягання // 
розтягнення, стискання // стиснення тощо), 7% ста-
новлять термінні іменники-гіпоніми чоловічого роду 
(барботаж, демонтаж, згин, зсув, масообмін, нагрів, 
натяг, продув, розтяг, стиск), що, крім одиниці ма-
сообмін, позначають наслідок (результат) події, і 14% 
– це процесуальні іменники жіночого роду (дифузія, ін-
версія, конвекція). Отже, іменники на позначення про-
цесу можуть належати до всіх трьох родів, водночас 
більшість становлять іменники середнього роду. 

З’ясуємо причину родової розшарованості номі-
націй цієї групи, ономасіологічна структура яких є 
гібридною, оскільки містить дві різнорідні категорій-
ні основи, що має назву процесового опредметнення/
оречотворення, або реїфікації [5, с. 195]. 

Якщо припустити, що гіперонім «Процес» нале-
жить, за Е. Рош [7], до супербазового рівня, складнішо-
го порівняно з базовим (де «містяться» назви процесів), 
що передбачає оцінювання об’єкта з позиції вищої (аб-
страктної) категорії, до якої він входить [5, с. 109], то 
можна гіпотетично передбачити, що у такому значенні 
процес ужито пізніше від номінування самих процесів. 
Етимологічно ця одиниця походить від латинcького 
іменника чоловічого роду processus, який означає таке: 
«1) рух уперед; 2) наросток» [14, с. 328], що, у свою 
чергу, бере початок від дієслівної форми «procedo – іду 
вперед, простую» [16, с. 570]. Цей термін був запозиче-
ний тоді, коли у старослов’янській мові (надалі – стсл.) 
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вже було ословлено номінації дії, перебігу, розвитку, які 
мали відповідний словотвірний формант (БЛАГОВѢШ-
ТЄНИѤ, БЛАГОДѢЯНИѤ, БЛАГОСЛОВЛѤНИѤ, 
БРѢЖЄНИѤ (піклування) [15, с. 19–24], який пізніше 
перетворився на -нн-я, -тт-я. 

Уточнюючи їхнє походження (-нн-я, -тт-я), учені 
вважають, що вони виникли на ґрунті колишнього -j-, 
який у слабкій позиції після деяких приголосних мо-
дифікувався у звукові варіанти, найчастіше -н’- і -т’-. 
Слова з цими суфіксами нині необмежено поширені, 
оскільки з їхньою допомогою майже від кожного дієс-
лова можна утворити віддієслівний іменник [1, с. 144]. 
Проте чому такі іменники-девербативи із процесовою 
семою належать до середнього роду? Спираючись на 
дослідження фоносемантики, можна зробити такий 
висновок: оскільки процес або перебіг дії тривають у 
часі, то цю тривалість у мові можна передати хіба що 
подовженням певних приголосних, і то це явище не 
могло бути випадковим, по-перше, з огляду на розпов-
сюдженість, по-друге, через те, що «звуки мовлення у 
свідомості не байдужі до змісту» [2, с. 13]. Отже, зву-
кова оболонка процесових понять на взірець перетво-
рювання // перетворення, дуття // продуття «підтри-
мує» їхній сигніфікат. Та іменники із закінченням -а на 
позначення процесу почали належати не до жіночого, 
а до середнього роду, мабуть, тому, що позначали пе-
ребіг дії, а це у свідомості не асоціювалось з істотами/
неістотами, ословленими іменниками жіночого роду, 
аналіз яких подано нижче. 

Нагадаємо, що у праіндоєвропейській мові було 
лише два роди – загальний, до якого належали всі 
іменники на позначення істот, і середній, до якого на-
лежали іменники-неістоти. Доречно припустити, що в 
ті далекі часи номінації із процесуальною семантикою 
були саме середнього роду, адже певну процесову від-
стороненість суб’єкта від дії доцільно було передавати 
нейтральним родом – середнім. 

Для розрізнення дії, що триває (-нн-я, -тт-я), і по-
дії, що завершена (-нн-я, -тт-я), від наслідку (ø), як 
правило, усували словотвірний формант, який нада-
вав значення «довгості», наслідком чого завдяки не-
субститутивному (закрут-и-ти – закрут, зсув-а-ти –  
зсув, згин-а-ти – згин, перегрів-а-ти – перегрів) і суб-
ститутивному (бланшир-ува-ти – бланшир-ов-ан-ий –  
бланширов-к-а; відправляти – відправ-к-а; перевіря-
ти – перевір-к-а) усіченню дієслівної основи утвори-
лися «коротші» іменники із семою «результат проце-
су як зміна події». Так виникли усвідомлені асоціації: 
процесову тривалість передавали «довші» слова (дія: 
викручувати – викручування; подія: викрутити – ви-
кручення) порівняно із процесовим наслідком події 
(викрут-к-а). Фонемно не виражене (зсув-ø) і вираже-
не закінчення (підготов-к-а) містять родову інформа-
цію, адже у такому значенні у другому варіанті після 
суфікса -к- могло стояти лише закінчення -а, інакше 
це не відповідало законам української мови, а значить, 
українській ментальності. Причинам цього явища при-
свячена наступна стаття. 

До речі, в українській мові існувала іменникова 
форма середнього роду із семою «результату події» на 
-óва-нн-я, у якій також знейтралізовано сему «діяча». 
Нині форма відроджується, попри те, що до 1933 року  
її вважали продуктивною словотвірною моделлю, по-
рівняймо: (дія) ґрунтування // (подія) зґрунтування, 
(наслідок події) ґрунтóвання; пакування // упакування, 
пакóвання; регулювання // зрегулювання, регульóван-
ня; решетування // обрешетування, решетóвання; ри-

штування // зриштування, риштóвання; устаткову-
вання // устаткування, устаткóвання; формування // 
сформування, формóвання; шикування // вишикування, 
шикóвання тощо. Єдине слово, що зберегло цей сло-
вотвірний формант за період з 1933 р. до 1991 р., – це 
угрупóвання, що свідчить про наслідок процесів гру-
пування // згрупування або угрупування. Отже, в укра-
їнській мові всі три форми іменника-девербатива на 
позначення незавершеного, завершеного процесів та 
наслідку можуть належати до одного роду (середнього) 
і до всіх трьох родів.   

Проте не всі процесуальні іменники мають загалом 
три форми, що належать до різних родів і/або до одно-
го роду (перевозіння // перевезення і перéвіз; оцінюван-
ня // оцінення і оцінка; шліфування // пошліфування і 
шліфóвання), часто-густо фіксуємо дві форми для по-
значення незавершеної і завершеної дії (дроселювання 
// задроселювання; запітнівання // запітніння; заря-
джання // зарядження; зволожування // зволоження; 
зонування // позонування; кондиціювання // скондиці-
ювання; охолоджування // охолодження; промерзання 
// промерзнення; скління // заскління), а іноді одну (ба-
ластування (від баласт), масообмін), оскільки, з одно-
го боку, наукова і технічна мови переживають своє від-
родження, крім того, нерідко трапляються неологізми, 
не остаточно засвоєні мовою, а з другого – розвиток 
мови не може відбуватись у запрограмовано одноліній-
ному річищі. 

Звернімо увагу і на те, що нині спостерігаємо 
процес паралельного вживання форм процесуальних 
іменників середнього роду на -нн-я і жіночого роду на 
-аці-я, як-то: акумулювання // заакумулювання і акуму-
ляція; вентилювання // провентилювання і вентиляція; 
конденсування // сконденсування і конденсація; рекри-
сталування // зрекристалування і рекристалізація; 
сортування // зсорбування і сорбція; сублімування // 
зсублімування і сублімація. 

Як пояснити виникнення іменників жіночого роду 
на позначення процесу? Терміни на -ці-я здебільше за-
позичено з латини безпосередньо або через мову-посе-
редник, водночас -(а)ці-я помилково називають суфік-
сом через те, що він є таким лише в латинській мові. 
У мові-донорі ці номінації із флексією -о виключно 
жіночого роду (accomodatio, concentratio, deformatio, 
deflatio, extractio, reductio), отже, після їхнього запо-
зичення у мові-реципієнті рід залишився незмінним, 
лише флексія з -о перетворилася на -а, оскільки сло-
ва жіночого роду в українській мові мають таке закін-
чення. Ось що могло спричинити жіночий рід у роз-
глянутих номінаціях, а втім, одночасно відбувалось і 
засвоєння цих термінів мовою-реципієнтом (-ці-я змі-
нювалось на -нн-я), слово з іншомовного ставало ча-
стково запозиченим, оскільки до латинського кореня 
додавали питомі афікси (концентрування // сконцен-
трування).

Незважаючи на процес засвоєння питомих термі-
нів, близько 7% іменників з процесуальною семою 
вживаються лише у формі жіночого роду (-ці-я) і не ма-
ють варіантів на -нн-я, -тт-я в українській мові (їх не 
виявлено), як-то: (де)аерація, дефлегмація, інсоляція, 
кавітація, конвекція, регенерація, резорбція, ректифі-
кація, транспірація, фумігація тощо. Можна передба-
чити, що їхнє засвоєння ще попереду (регенерування, 
ректифікування тощо), проте вони можуть залишити у 
своїй словотвірній структурі формант -ці-я.

У когнітивному аспекті розглядають розподіл імен-
ників групи «Предмет: пристрій та його деталі» на 
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роди вчені М. Джура та С. Нікіпчук [4, с. 64]. Вихо-
дячи зі світоглядних позицій, вони наголошують на 
розрізненні чоловічого й жіночого родів як суб’єкта та 
об’єкта сили, наприклад, пристрої механізмів і машин 
номінують іменники чоловічого роду із семами «діє-
вість, динамічність, активність», яким також властива 
семантична гібридність (вимикач, випарник, відбійник, 
змішувач, зрошувач, охолоджувач, підігрівник; венти-
лятор, ежектор, компресор, сепаратор; жиклер, але 
форсунка). Для іменників жіночого роду на позначення 
пристроїв характерна семантична розмитість, абстрак-
тність, наявна домінантна сема «позбавленість дії», що 
дає змогу сприймати силу як пасивну дію. Наприклад, 
містилище позначають одиниці градирня, камера, ко-
мірка, обійма, порожнина, посудина, сушарка, труба, 
цистерна; сема «пласка поверхня, деталь із пласкою 
поверхнею» доповнює інтенсіонал термінів ґратка, 
лопать, накривка, пластина, плівка, але піддення; сема 
«нерухома деталь, яка сприймає зусилля інших прила-
дів» міститься у семантичній структурі одиниць букса 
(осяниця), вальниця, станина, цапфа (п’ята), поверх-
ня (несна, тримальна), платформа, але стояк. Термі-
ни-іменники середнього роду позначають «посеред-
ництво» в дії, сприяють їй (цідило – ним цідять). Проте 
у такий спосіб можна пояснити рід лише третини номі-
націй на позначення деталей. 

Набагато менше суперечностей фіксуємо у тема-
тичній групі «Властивість», оскільки гіперонім влас-
тивість і численні гіпоніми мають словотвірний фор-
мант -ість і, відповідно, збігаються у роді. Кількість 
слів із таким суфіксом (термінів і нетермінів) в україн-
ській мові становить майже 5% [13, с. 811], незважаю-
чи на те, що не всі вони позначають властивість. 

У групі термінів «Процес» номінації-іменники се-
реднього і чоловічого родів із процесовою семантикою 
утворювались від дієслів; у групі «Властивість» афікс 
-ість, приєднучись безпосередньо до прикметникової 
основи, утворює іменники жіночого роду з гібридною 
семантикою, зокрема опредметненої ознаки, напри-
клад: крихкість від крихкий, шерехатість від шере-
хатий, яскравість від яскравий тощо. Прикметникова 
основа і собі може бути похідною від іменника або 
дієслова, як-то: міць – міцний – міцність (діахронічно 
міць утворено від стсл. могти), олива – оливистий – оли-
вистість, ямка – ямкуватий – ямкуватість, горіти –  
горючий – горючість, світити – світивий – світи-
вість, стиснути – стисливий – стисливість, займати-
ся – займистий – займистість, отруїти – отруйний –  
отруйність тощо.

Можна простежити і складніший ланцюг, примі-
ром, киснути – кислий – кислота – кислотний – кис-
лотність, попелити – попіл – попільний – попільність. 
Усі ці слова об’єднані архісемою «здатність вплива-
ти на об’єкт дії», що набуває конкретності внаслі-
док диференційованості сем у структурі відповідних 
іменників, як-то: «здатність перетворювати об’єкт 
дії» (горючість, займистість, попільність, розчин-
ність), «здатність рухатися» (проникність, леткість, 
плинність), «здатність сприяти/перешкоджати дії» 
(провідність, в’язкість), «здатність змінювати склад 
або параметри об’єкта» (змішуваність, кислотність, 
місткість), «здатність змінювати внутрішню будову» 
(крихкість, міцність, щільність), «здатність змінюва-
ти зовнішню форму» (оливистість, шерехатість, ям-
куватість), «здатність руйнувати» (отруйність) тощо. 

Однак немає точної відповіді на питання, чому всі 
ці іменники належать до жіночого роду, а проте мож-

на передбачити таке. Якщо прикметник-ознака харак-
теризує предмет-іменник і, у свою чергу, семантично, 
морфологічно і синтаксично залежить від нього, то 
іменник-ознака, безпосередньо утворений від прикмет-
ника-ознаки, зберігає у своєму екстенсіоналі сему «за-
лежність». Психологічно концепт «залежність» пов’я-
заний з архетипом жіночого джерела у колективному 
несвідомому людства, що відображений у мові прямо 
або непрямо. Можливо, це одне з пояснень належності 
всіх іменників на -ість загалом та іменників-ознак на 
-ість зокрема до жіночого роду, адже ознака порівня-
но з предметом є категорією несамостійною, у такому 
разі іменникам-ознакам властива семантична (однак 
не синтаксична!) залежність від іменників-предметів 
(озонобезпечність холодоагентів, твердість речовини, 
шерехатість поверхні, ямкуватість піддення). 

Щодо тематичної групи «Елемент» констатуємо, 
що нині всі офіційно зафіксовані в сучасних підруч-
никах із хімії назви елементів лише чоловічого роду, 
виняток становить єдина номінація – платина як запо-
зика з іспанської мови (platina), виражена іменником 
жіночого роду. Історично в середині XVI ст. на тери-
торії сучасної Колумбії іспанські конкістадори відкри-
ли метал, який здавався схожим на срібло (іспанською 
срібло – рlata), тому й утворили пейоратив платина, 
в інтенсіоналі семантичної структури якої містилася 
сема «маленьке (невелике, неповне, погане) срібло», 
«срібельце»; через те, що платина відрізнялась винят-
ковою важкотопністю, її цінували нижче за дорогоцін-
ні метали. 

Терміни, що вживали в Україні на позначення ре-
човин жіночого (мідь, ртуть, сірка, сурма, цина (після 
1933 року замінено на олово)), середнього (залізо, золо-
то, оливо (після 1933 року замінено на свинець), срібло) 
та чоловічого (азот, водень, вуглець, кисень, кремній) 
родів, нині вважають нерекомендованими, а тому їх за-
мінено міжнародними латинськими, грецькими або гре-
ко-латинськими еквівалентами, а саме: купрум (cuprum, 
neutrum – надалі n), меркурій (mercurius, masculinum 
– надалі m), сульфур (sulfur, n), стибій, антимоніт 
(stibium, n; antimonium, n), станум (stanum, n), ферум 
(ferrum, n), аурум (aurum, n), плюмбум (plumbum, n),  
аргентум (argentum, n), нітроген (nitrogenium, n), гід-
роген (hydrogenium, n), карбон (carbo(n), m), оксиген 
(oxigenium, n), силіцій (silicium, n). Залишено номіна-
цію німецького походження манган замість скасованої 
номінації марганець [< нім. Manganerz – марганцева 
руда < Mangan, n – марганець та Erz – руда] [16, с. 435]. 

На підставі вищевикладеного ставимо питання: 
чому розглянуті терміни здебільшого належать до се-
реднього роду у мові-донорі (крім carbo(n) і Mercurius), 
а у мові-реципієнті вони перетворились на іменники 
чоловічого роду? Можна припустити, що в латинській 
мові закінчення іменників середнього роду схожі на за-
кінчення іменників чоловічого роду в українській мові 
(безум, задум, розум, струм…). До речі, і гіперонім 
elementum у латинській мові належить до середнього 
роду, а в українській – до чоловічого. 

Побіжно зауважимо, що нову міжнародну терміно-
логію можна назвати доречною лише під час вивчення 
хімії на старших курсах у вишах за умови спілкуван-
ня аспірантів-хіміків та науковців, проте її недоціль-
но впроваджувати у загальноосвітні школи, техніку-
ми і використовувати на перших курсах у ВНЗ, адже 
навчати легше термінології, утвореної на питомому 
ґрунті, або давно запозиченої (водень, кисень, вуглець 
є усталеними напівкальками з грецької мови; азот та-
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кож грецизм). Усесвітньо відомі термінологи Ю. Люк-
шин і В. Змарзер (“Teoretyczne podstawy terminologii”, 
2001) підкреслюють, що запозичений термін (зазвичай 
інтернаціональний) має свої переваги у власне профе-
сійних текстах, а власномовний – придатніший у сис-
темі освіти [17, с. 311]. Крім того, відсутність термін-
ної синонімії обмежує думку спеціалістів та збіднює 
мову, оскільки «синонім (і варіант) у термінології – це 
… активний мовний засіб фіксації нового погляду на 
предмет думки» [17, с. 175].

Щодо першоелементів, які пізнала людина, на пере-
конання учених, то були вуглець, залізо, золото, оливо 
(свинець), ртуть, сірка, срібло, цина (станум), оскільки 
вони існують у вільному стані, проте датувати їх від-
криття неможливо, як і остаточно з’ясувати походження 
слова елемент. У різних працях висловлено здогад, що 
його основою були відповідні букви латинської абетки 
(l, m, n, t), тобто спочатку це слово вказувало на літе-
ру, згодом на стихію, ще пізніше elementum вживали в 
переносному значенні як початок навчання [16, с. 261].  
Отже, іменники на позначення так званих перших еле-
ментів загалом належать до середнього і жіночого ро-
дів, а проте у будь-якому разі, навіть якщо додати до 
цього списку мідь і сурму, вони становлять абсолютну 
меншість порівняно з усіма номінаціями елементів, 
тобто чоловічий рід іменників-назв елементів домінує.

Надалі з’ясуємо, чим мотивований рід іменників 
на позначення першоелементів. Відомо, що термін 
сірка походить від стсл. сѣра «нафта; сірка» та прас-
лов’янської (надалі – псл.) *sĕra «жирна густа рідина»  
[11, с. 257], номінація сурма тюркського походження 
(турецькою – sürme, кримсько-татарською – sürmä, 
татарською – cарма, азербайджанською, узбецькою – 
cурма, туркменською – сурме, перською – surma «ме-
тал» [11, с. 480]), цина зводиться до германської *tina  
[12, с. 248–249], тому припускаємо, що давні форми 
цих слів могли вплинути на рід іменників, що номіну-
ють відповідні елементи. 

Складніше таке простежити на іменниках мідь і 
ртуть, оскільки походження термінів затемнено і за-
гальноприйнятої етимології цих слів немає. Одиниця 
мідь у стсл. мові існувала як мѣдь, у псл. як *mĕdь; 
припускають її похідність від стародавньої назви дер-
жави Мідії [9, с. 472], розташованої на заході сучасно-
го Ірану (672–550 рр. до н.е.). М. Фасмер дотримується 
тієї ж думки: мѣдь може походити від іранської Мādа- 
і могло дійти до нас через грецьку назву Μηδία [18]. 
А проте у давньоверхньонімецькій мові smid означа-
ло «коваль», smîdа – «метал», в ірландській мові сло-
во mēin(n) було жіночого роду і також мало значення 
«руда, метал» [18].

Вихідною формою номінації ртуть вважають 
*rьtǫtь, що є активним дієприкметником від дієслова 
*rьtiti, спорідненого з литовським ritù, ritaũ, rìstі «ко-
титись», із давньоверхньонімецьким rîdan «крутити» 
[11, с. 130]. Нині складно з’ясувати, як і коли іменник 
ртуть почав належати до жіночого роду.

Причини належності термінів залізо [8, с. 228–229],  
золото [8, с. 275–276], оливо [10, с. 181], срібло  
[11, с. 387–388] до середнього роду можна пояснити 
лише лінгвістично. Так, у стсл. мові ці одиниці мали та-
кий вигляд: жєлѣзо, злато, олово, сьрєбро або сърєбро, у 
псл. – *žеlĕzo, *zolto, *olovo, *sьrebro. Отже, в усіх но-
мінаціях із давніх-давен реєструємо флексію середнього 
роду. Псл. форма одиниці залізо споріднена із пруською 
– gelso, з грецькою χαλϰός – «мідь» та χέλνς – «черепа-
ха», з індоєвропейською (надалі – іє.) *ghel-ḡho-s, де ḡho 
– це давній формант (очевидно, первісно слово означало 
«щось тверде, як щит черепахи», на українському ґрунті 
желізо перейшло в зелізо внаслідок уподібнення звука 
ж до наступного з), на підставі якого могло оформитися 
закінчення середнього роду -о. 

Щодо іє. форм інших назв такі висновки зробити важ-
ко (золото – іє. *g’holt-, *g’hel- «жовтий, жовто-зелений»; 
оливо – іє. al- «білий», припускається зв’язок із псл. *liti 
«лити»). Учені-етимологи найчастіше тлумачать давні 
форми сучасного терміна срібло як такі, що походять від 
давньої слов’яно-балтсько-германської запозики з якоїсь 
східної мови (литовською (sidãbras), латиською (sídrabs, 
sudrabs), пруською (sirablan), готською (silubr)), а виник-
нення цих назв пояснюють контактами з понтійсько-а-
натолійським архетипом *subau-ro «блискучий», форма 
якого гіпотетично могла бути ґрунтом для подальшого 
творення терміна-іменника середнього роду.

Підсумовуючи, можна зробити висновки про те, що 
нині вельми складно з’ясувати причини належності 
термінів зазначених тематичних груп до певного роду, 
оскільки можна лише припустити, що в номінаціях 
середнього роду на позначення процесу не випадко-
во відбувається подовження приголосних, адже така 
звукова форма слів мовби «підкреслює» їхній понят-
тєвий зміст [2, с. 22]. Терміни-іменники на позначення 
предмета можуть належати здебільшого до чоловічо-
го роду і містити сему «суб’єкт сили», меншою мірою 
– до жіночого (в семантиці цих слів наявні значення 
«бути об’єктом дії», «відсутність самої дії»), ще рідше 
– до середнього (в семантичній структурі іменників се-
реднього роду фіксуємо сему «посередник у дії» і/або 
«те, що сприяє дії»), що зумовлено пізнавально-світо-
глядними мовними категоріями. Гіперонім тематичної 
групи «Властивість» та його гіпоніми належать до 
жіночого роду, що гіпотетично можна пояснити гли-
бинними процесами на рівні колективного несвідомо-
го. Назвами елементів є іменники чоловічого роду, що 
могло статись унаслідок схожості флексій іменників 
чоловічого роду в українській мові з латинськими за-
кінченнями іменників середнього роду. 

Слід додати, що такі тлумачення є лише першим 
кроком у безмежне поле питань щодо причин належ-
ності іменників до певного роду. А втім, за О. Кубря-
ковою [5, с. 172], кожна граматична категорія втрачає 
зв’язок зі своєю первинною семантикою, однак це не 
означає, що такої семантики не було або її не слід шу-
кати.
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Ямчук П. М.

ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В АКТУАЛЬНИХ 
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ВІДНОСИНАХ ХХІ СТОЛІТТЯ

Досліджено роль і багатоаспектний вплив українського православ’я на формування національної духовно-ментальної 
ідентичності. У зв’язку з цим вивчається різноплановий універсум, пов’язаний із мовно-культурним дискурсом україн-
ського мислення-висловлення-діяння.
Ключові слова: українське православ’я, мовно-культурний аспект, національна ідентичність.

Ямчук П. Н. Философия бытия украинского языка в актуальных социально-гуманитарных отношениях ХХІ столе-
тия. – Статья.
Исследована роль и многоаспектное влияние украинского православия на формирование национальной духовно-менталь-
ной идентичности. В связи с этим изучен разноплановый универсум, связанный с языково-культурным дискурсом украин-
ского мышления-высказывания-действования.
Ключевые слова: украинское православие, языково-культурный аспект, национальная идентичность.

Yamchuk P. N. Philosophy of the being of the Ukrainian language in the current socio-humanitarian relations of the  
XXI century. – Article.
The role and multidimensional influence of the Ukrainian Orthodoxy on the formation of a national spiritual-mental identity was 
studied. In connection with this, a diverse universe was studied, connected with the linguistic and cultural discourse of Ukrainian 
thinking-expression-action.
Key words: Ukrainian Orthodoxy, linguistic and cultural aspect, national identity.

Вагомим засобом збереження фундаментальних 
рис української ідентичності, а отже, і творення уні-
версуму української національної ідеї, що міститься 
у тріаді «христоцентризм-христонаслідування-софій-
ність», є прямий зв’язок між духом, думкою і їхнім бут-
тєвим оприсутненням, зокрема виявленим у національ-
ній мові. Нікого не дивує у світі ХХІ ст., як і в понад 
двотисячолітній історії світового християнства, той 
незаперечний факт, згідно з яким у грузинській право-
славній Церкві Господа славлять грузинською мовою, 
у вірменській – вірменською, у румунській – так само 
рідною тощо. Чим більше «язиків», тобто народів, які 
славлять Бога рідною мовою, – тим краще для них са-
мих, адже Господу як Творцеві та Господареві всього 
сущого, від Якого залежить початок і кінець кожної лю-
дини й світу, не потрібно земне. Він і так є Володарем 
усього сущого. Славити Господа серцем рідною мо-
вою потрібно нам, адже саме через рідне, материнське 
слово ми стаємо причетними до віри в Бога, стаємо на 
шлях самовдосконалення.

У монографії «Наша літературна мова» знаний 
духовний діяч і вчений митрополит Іларіон (проф.  
І.І. Огієнко) зазначив: «українська мова в старі віки 
була … мовою Церкви. Українською мовою проповід-
ники наші постійно навчали народ. В українській мові 
читано Євангелію й Апостола… читано Синаксарі, 
Катехізис, життя святих… Служба Божа правилася з 
правдивою українською вимовою. Коли додамо до цьо-
го свої українські звичаї церковні, то бачимо, що стара 
церква наша справді була українською. І такою була 
наша церква всі віки свого незалежного існування…  
І вільно славила вона Бога мовою своєю, і вільно точи-
лося життя її» [6, с. 84]. 

Отже, саме українська мова здобула ще від Воло-
димирових, святокиївських часів право славити Госпо-
да в українському типові світовідчування. Українська 
вимова й вітчизняна церковна звичаєвість ясно набли-
жала сакральні тексти до сприйняття усіх українських 
християн, створювала особливу семіосферу любові до 
ближнього, де любов до Христа, будучи основною, по-
множувалася на любов до краянина. Саме тому «стара 
церква наша справді була українською. І такою була 
наша церква всі віки свого незалежного існування».  

З огляду на означене відродження такого способу мо-
литовного спілкування українця з Богом, де рідна мова 
є потужним синергетичним зв’язком не лише з Богом, 
а й з багатьма поколіннями «і мертвих, і живих, і нена-
роджених», видається нам найбільш дієвим, найбільш 
актуальним і нині в ХХІ столітті. 

Суголосними з наведеними диспозиціями з мірку-
вань митрополита Іларіона є думки іншого духовного 
мислителя – митрополита Василя Липківського, ви-
словлені ним на ІІ Соборі УАПЦ: «Рідна мова в Божих 
службах – вселенське принципове гасло, яке підняла 
українська Церква. Церква поставила принцип, що … 
молитись треба тією мовою, якою завжди говориш» 
[3, с. 277]. Наголос на вселенському значенні молитви 
до Господа рідною мовою є, отже, не просто вимогою 
часу національного Відродження 1920-х років, а дечим 
більшим – наголошенням на сутнісній причетності 
українського Православ’я до світової христоцентрич-
ної традиції, на належності до вселенського розуміння 
славлення Господа – Ісуса Христа власним голосом. 
Зазначимо й інше. Філософема: «молитись треба тією 
мовою, якою завжди говориш» означає питому сакра-
лізацію, соборність національної ідентичності через 
єдину в молитві й у повсякденному спілкуванні ви-
явлену тотожність дій і помислів, адже якщо людина 
спілкується і з Богом, і з людьми однією мовою, то цей 
мовний універсум не дасть їй бути в побуті іншою, ніж 
у молитві. Адже в щирій молитві вона не має лихих 
помислів і слів, а отже, екстраполюватиме цю мовну 
ідентифікацію й на інші виміри соціального, родинно-
го, побутового та інші форми громадського буття. 

Отець-професор Степан Ярмусь, міркуючи над 
схожим проблемно-аксіологічним контекстом, звертає 
увагу на такий аспект національної ідентифікації через 
сакральне й буттєве її оприявнення й удосконалення 
національно-культурної ідентичності, через її розви-
ток: «ідеал духового просвічення народу, що ним так 
дорожили ще з княжих часів, розвинувся до подиву 
гідного рівня в просвітній діяльності наших церковних 
братств, які донесли книжну освіту до самих низів на-
шого народу» [7, с. 71]. Таким чином, єднання княжого 
русько-українського ідеалу «духового просвічення на-
роду» з перспективою, у духовно освяченій мові ви-
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явленому, тривання є іманентно трансцендентальним, 
сутнісно всеохоплюючим.  

Про те, що українська мова як чинник підсвідомої 
чи свідомої національної самоідентифікації майбут-
нього українського духовенства вживалась у вітчиз-
няних семінаріях та духовних академіях навіть у часи 
найлютішого русифікаторства доби валуєвських та ем-
ських указів, тобто в другій половині ХІХ – початку  
ХХ віків, маємо значуще свідчення з історико-біо-
графічного дискурсу, пов’язаного з іменем акад. С.О. 
Єфремова: «Боротьба за збереження й розвиток укра-
їнської мови як культурного мірила, через яке переда-
ються усі цивілізаційні здобутки нації, ставала пер-
шою й головною складовою змагання за Україну». Про 
людей, що відстоюють права української мови, С.О. 
Єфремов дізнався ще в Уманському духовному учили-
щі: «Мова українська звично використовувалася серед 
учнів духовних училищ і семінарій». А.Л. Лотоцький 
згадує своє навчання у Кам’янець-Подільській бурсі, 
де, попри столітні обрусительні заходи, твердо три-
малася українська стихія, і відзначає, що семінаристи 
спілкувалися між собою виключно українською мовою. 
Вона вживалась як «єдино доцільна в життьових відно-
синах мова, яку найкраще знали … і тому найзручніше 
було її вживати. Се було так натурально, що коли хто 
прохоплювався російським реченням чи навіть словом, 
то се викликало у співбесідників іронічну репліку» 
(курсив усюди наш. – П.Я.) [1, с. 21]. 

Слід наголосити, що справжнє просвітительство 
народу, що має на меті формування його з населення в 
ідейну спільноту, ніколи не мало в Україні іншого шля-
ху, ніж ґрунтування на Христовій вірі, що іманентно по-
єднане з мовою українського народу як адекватною до 
національного духовного життя формою оприявнення 
у цивілізаційному обширі, про що й свідчить наведене 
вище спостереження. Не можна оминути увагою факт, 
що, «попри столітні обрусительні заходи, твердо три-
малася українська стихія», що «семінаристи спілкува-
лися між собою виключно українською мовою». Отже, 
світоглядне розуміння української мови як особливої 
національно-ідентифікуючої філософської категорії, 
як свого роду фортеці духу було питомо властивим на-
віть тим, хто мав би сповідувати за вихованням в ім-
перських семінаріях та духовних академіях абсолютно 
протилежні ідеали. Вікова витривалість «української 
стихії» проти «столітніх обрусительних заходів» має 
вагомий аксіологічний характер і сенс. 

Цікаве, хоча й дещо дискусійне в основі, міркуван-
ня у цьому контексті подає В.К. Липинський у праці 
«Листи до братів-хліборобів»: «Та «общеруська» мова, 
якої вживає цей (російсько-імперський. – П.Я.) апарат, 
повстала тоді, коли центр імперії вкінці опреділився 
на Півночі. Якби Петро Великий переніс був столицю 
до Києва, або десь на беріг Чорного Моря, то, можна 
думати, що мовою російської охлократії стала би мова 
українська, чи, точніше кажучи, церковнослов’ян-
ська, розвинута на українськім підложу, як церков-
нослов’янською, розвинутою на московськім підложу, 
єсть сучасна мова російська. Розуміється, така балака-
юча по-українськи общеруська охлократія була би … 
так само національно не українською … в значенню 
органічної нації» [5, с. 317]. 

Прокоментуємо наведені положення. Як ми вже 
зазначали вище, у християнському українському цін-
нісно-смисловому дискурсі мова є універсальним спо-
собом молитовного зв’язку людини з Богом та засобом 
формування національно-християнського громадянства. 

Вона також є віддзеркаленням усього життя людини, що 
передається через особливо втілене, не вимовлене вго-
лос, а помислене слово Богові. Соціальний, морально- 
етичний, культурний та всі інші виміри мови є наслідком 
такої її мисленнєво-сакральної сутності. В.К. Липин-
ський, на наш погляд, припускається певного омилення, 
міркуючи про ймовірність імперського одержавлення 
української мови. На щастя, далеко не все залежить від 
волі людей, навіть і таких можновладних, як Петро І. 

Таким чином, у житті держави чи суспільства, а 
головне – в житті кожної людини провідною, визна-
чальною повинна бути воля Божа, а не воля земного 
тирана чи й просто володаря, саме вона не дала ані Ки-
єву стати столицею жодної з імперій, ані українській 
мові спуститися на рівень мови імперського гноблення 
й поневолення, а отже, перейти зі статусу мови молит-
ви до статусу мови наказів. Знакових систем окрику й 
брутальної лайки українська мова, за милістю Божою, 
ніколи не мала і, сподіваюсь, ніколи не матиме. Має ра-
цію у своєму висновкові В.К. Липинський, коли ствер-
джує: «Розуміється, така балакаюча по-українськи об-
щеруська охлократія була би … так само національно 
не українською … (в значенні органічної нації)», адже 
позбавлена сакрального зв’язку з Богом унаслідок 
осквернення неправедністю українська мова ніколи 
б не змогла стати ані «національно українською», ані 
виразником глибинних прагнень і чуттів органічно-со-
борної української нації. Мова сліз і завданих комусь 
прикрощів від насильницького упокорення погано 
надається до виражень любові й духовної радості від 
спілкування з Богом. А отже – до будівництва вільного 
суспільства, вільного соборного громадянства. 

Духовно-просвітня діяльність згаданих вище от-
цем-професором С.О. Ярмусем православних братств 
не виникла б і ніяк не була б життєздатною, якби не 
мала у своїй основі кордоцентрично відчуте громадою 
та її репрезентантами духовне розуміння феномена 
мови як способу сакрального єднання християнської 
спільноти з Богом та впливу через таке єднання на на-
ціональний поступ і самоідентифікацію. Багато чого 
гідного світової пошани у нас би не виникло, якби не 
це особливе передання. 

Книжна освіта, через мовну ідентифікацію з’яв-
лена, у цьому сенсі відіграє першочергову роль, адже 
повага до слова духовного, закарбованого в писемній 
формі, стала базисом не лише просвітительства брат-
ських шкіл, колегіумів та академій, університетів, а й 
провістила незнищенність національного тяжіння до 
духовних скарбів і питоме прагнення до їхнього тво-
рення в усі часи. Пошана українців до книги як феноме-
нального засобу духовно-інтелектуального збагачення, 
ідентифікації і національного самозбереження як циві-
лізаційної одиниці – це явище незаперечне і тим більш 
цікаве, що саме феномен книги, рідною мовою писаної 
і друкованої, стає одним із масштабних чинників фор-
мування велетів національної думки і слова. Шевчен-
кове зізнання про своє навчання «списую Сковороду» 
і поезію Дмитра Туптала «Три царіє со дари» є цьому 
потужним свідченням. Величезні приватні книгозбірні 
– від таємничо зниклої бібліотеки Ярослава Мудрого 
і до середньовічно-барокових книгозбірень гетьманів, 
митрополитів – є цьому найкращим свідченням. А з ін-
шого боку, сумновідомі факти знищення українських 
бібліотек окупантами різного роду також є переконли-
вим доказом справедливості наших припущень. 

Іоанн Золотоустий, ораторське мистецтво й діалоги 
якого були улюбленою лектурою українців стародав-
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ніх часів, настановляв: «Яким повинен бути той, хто 
мав би … поборювати стільки перепон для суспільного 
добра? ... він має бути поважним і негордим, суворим 
і привітним, свідомим своєї влади і товариським, без-
пристрасним і послужливим, смиренним і не раболіп-
ним, строгим і лагідним … нічого не повинен він роби-
ти із ворожди або щоб комусь догодити, має мати перед 
очима … одне – добро Церкви» [4, с. 106]. 

Ці диспозиції прямо екстраполювались у духов-
но-інтелектуальний і повсякденний аксіологічний 
дискурс буття України, формували образи думання і 
діяння не лише священства, а й владної верстви, інших 
шарів тогочасного суспільства. Щоб переконатись у 
цьому, досить перечитати літописи і хроніки минувши-
ни, свідчення національних і зарубіжних спостерігачів 
про події вітчизняної історії. Добро до Церкви спря-
моване було добром і для держави, для громадського 
життя тією ж мірою, якою те, що ми робимо доброго 
для душі, є добрим та корисним і для тіла. Ця та кон-
цептуально пов’язані з нею інші константи добротвор-
чої діяльності, окреслені Іоанном Золотоустим, стали 
неформалізованим основним законом буття Русі-Укра-
їни стародавніх часів. 

Невипадково ж акад. М.С. Грушевський, вивчаючи 
атмосферу старожитнього буття в Русі-Україні, кон-
статує: «Круг ідей церковного християнства … поши-
рювався в суспільній сфері … Це були більші міста, 
княжі двори, адміністрація, дружина, боярсько-купець-
ка верства і той люд, що коло того всього гуртувавсь: 
прибічна служба і всяка челядь до холопів включно … 
опанувала книжність – що стояла на службі в Церкві, 
державі … Витиснула свою печать на вищій культурі 
взагалі, перемігши і асимілювавши різні впливи: західні 
(католицькі) … і орієнтальні (юдаїстичні та мусуль-
манські)» (курсив наш. – П.Я.) [2, с. 45]. Сила добра, 
що ним засівала руську ниву Христова Церква, була ак-
сіоматично незаперечною для всіх верств української 
громадськості (як точно окреслює М.С. Грушевський, 
від «княжих дворів» до «челяді й холопів включно»), 
адже ґрунтувалася на «книжності, що стояла на службі 
Церкві й державі». 

Саме першочерговість служби книжно-писемного 
слова, яке несе людині істинне знання, згідно зі свя-
тоєвангельським «Пізнайте Істину і вона зробить вас 
вільними» Церкві і, як наслідок – суспільнотворчим і 
державотворчим процесам, що стало для старої Русі-У-
країни шляхом застереження від омани, захистом від 
пасток. Сила української, писемно зафіксованої сло-
весної культури, об’єктивно констатує М.С. Грушев-
ський, дозволила всім українцям незалежно від стано-
вої належності у найбільш несприятливі часи зберегти 
власну культурно-національну ідентичність, не втрати-
ти розуміння Істини. Поставимо риторичне питання: а 
чи не варто нині наслідувати той далекий духовно-ін-
телектуальний, духовно-буттєвий досвід, коли загроза 
втрати в умовах гібридних інформаційних воєн україн-
ської духовно-національної ідентичності є вельми від-
чутною? Відповідь на це питання є очевидною. 

Вказана проблема не є новою, а є ключовою для 
порятунку української ментальної ідентичності від 
знецінення у добу інформаційних воєн, а до того – в 
добу атеїстичного наступу на підвалини національно-
го буття. В Євгена Маланюка є невелика, проте зміс-
товна й актуальна в епоху постмодерну, масофікації 
і гібридних інформаційних нападів, протистоянь та 
пов’язаних із ними стратегій знеособлення стаття «На-
ступ мікробів», датована ще серединою 1930-х років. У 

ній, зокрема, мовиться: «Без морального напруження, 
без творчого вогню, без готичної скерованості до Отця 
всякої творчості, без віри – твору не буде. Буде – без-
душна і бездиханна мертвечина, шматок неорганізова-
ної Духом, і значить – неопанованої формою хаотичної 
матерії. Або – коли автор робиться резонатором Духа 
Тьми, – щось ще гірше. Власне, в негації або забутті 
цього догмату й полягає криза сучасної літератури, 
мистецтва, що є «інтернаціональні» або есперантив-
но-жаргонові, а передусім – безбожні в найстрашнішо-
му значенні цього поняття. «Творці» їх не вірять … і 
воліють бути роботами в області, де робот не має що 
робити». 

Як випливає із цієї думки поета й філософа, од-
ним із першочергових завдань українського митця в 
епоху обезбожнення і, як наслідок, послідовного зне-
цінення людських вартостей, якщо він, звісно, прагне 
відповідати дарованому йому Господом таланту і при-
значенню, є той особливий стан, що характеризується 
особливим відчуванням: «без морального напруження, 
без творчого вогню, без готичної скерованості до Отця 
всякої творчості, без віри – твору не буде». У цій єдно-
сті наріжною константою є, на наш погляд, саме «ске-
рованість до Отця всякої творчості», а вже вона, від-
чута духом і єством митця, і визначає совісність його 
таланту, прагнення служити Христу, а не мамоні, ок-
реслює «готичну скерованість» увись сутність усякої 
творчості. Інакше творчість ця втрачає будь-який сенс. 
І якщо в добу Івана Вишенського, Клірика Острозько-
го, Христофора Філалета, батька й сина Смотрицьких, 
Лазаря Барановича, св. Дмитра Туптала та багатьох ін-
ших велетів українського середньовічного барокового 
православного духу таке твердження було очевидним 
для усіх без винятку суспільних верств, то в середині 
1930-х рр. у Європі, Америці чи СРСР для утверджен-
ня такої диспозиції уже потрібно було мати неабияку 
мужність. 

Євген Маланюк її мав. Цією ж духовно-інтелекту-
альною мужністю пояснюється і ясне ствердження мис-
лителем вимоги до сучасних йому митців перебувати 
повсякчас в універсумі готичного стилю, тобто у світо-
глядно-естетичній площині стилю епохи, де не потрібно 
було доводити буття Бога. Ери, коли нічого не вартими 
були приземлені матеріально-матеріалістичні шукання, 
адже погляд людини стремів увись, як готика – у напря-
мі причетності до Божественного начала. Це стремління 
апріорі звільняло творця від пут минущого, дарувало 
йому ту істинну свободу виявлення таланту, що її може 
дати лише віра у Господа. Альтернативна безбожниць-
ко-принизливій добі служіння не Христу, а мамоні готи-
ка Євгена Маланюка, готика Дмитра Донцова – саме у 
цьому, у тій особливій причетності «духу нашої давни-
ни» до «незримих скрижалів» Святого Письма, актуалі-
зованих в нашій національній ідентичності і свідомості 
через творче подвижництво середньовічно-барокових 
велетів вітчизняної думки й слова, які обороняли укра-
їнське розуміння православ’я як наріжну форму націо-
нальної ідентичності від польсько-католицької експан-
сії; у ХІХ ст. – завдяки величі духовних і мистецьких 
пророцтв Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, які вже 
обороняли ту саму ідентичність від проявів московської 
експансії. Перед Євгеном Маланюком постала необхід-
ність захищати вітчизняну православну ідентичність від 
знецінення перед наступом антихристиянських ідеоло-
гем ХХ і – пророчо – ХХІ століть. 

Не слід ігнорувати в сучасному контексті й таку 
тезу Євгена Маланюка, яка окреслює сутність неоду-
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хотвореної творчості: «Буде – бездушна і бездиханна 
мертвечина, шматок неорганізованої Духом, і значить – 
неопанованої формою хаотичної матерії». Щодо цього 
мені як і літературознавцеві також можна було б багато 
чого сказати, проте як філософ обмежусь одним рито-
ричним запитанням: скільки разів і коли востаннє ми 
перечитували будь-який твір тієї «класики», що її і вла-
да, і критика радянських часів вважала взірцевою, уні-
версальною і досконалою? Із цього запитання слідує 
й інше: чи не прагнули ми й у радянську добу, і тепер 
придбати, навіть із певним ризиком у колишні часи, 
для домашньої бібліотеки ті твори авторів із далекої 
минувшини, що були осяяні присутністю Духа Свято-
го? Від Біблії як основи основ до просвітлених Її духом 
і словом творів мислителів Середньовіччя, до творів 
Шекспіра, Гете, Шевченка, Гоголя й Достоєвського? 

І ще одна базисна диспозиція із міркувань Євгена 
Маланюка актуальна й у сьогоденні. Йдеться про най-
страшніше для духу християнина – того духу, «коли ав-
тор робиться резонатором Духа Тьми, – щось ще гірше. 
Власне, в негації або забутті цього догмату й полягає 
криза сучасної літератури, мистецтва, що є «інтерна-
ціональні» або есперантивно-жаргонові, а передусім –  
безбожні в найстрашнішому значенні цього поняття. 
«Творці» їх не вірять … і воліють бути роботами в об-
ласті, де робот не має що робити». Євген Маланюк чи 
не найпершим із мислителів міжвоєнної Європи акцен-
тував на базисній проблемі, що її не усвідомлювали, чи 
радше не бажали усвідомлювати західноєвропейські 
інтелектуали. 

Свідомо чи ні, але вони ставали «резонаторами духа 
тьми», закликаючи своїми витворами до розбрату, воєн 
і репресій в ім’я лише їм зрозумілого «світлого майбут-
нього». Православному українцеві Євгену Маланюку 
це було противним у всіх вимірах його філософії. Мис-
литель добре розумів небезпеку для літераторів –інте-
лектуальних лідерів суспільства – впасти в небезпеку 
«інтернаціональності» «есперантивної жаргоновості». 
«Тексти», які видаються їхніми авторами за художні, 
тексти, в яких міститься така незліченна кількість лек-
сики, якою їхні автори, напевне ж, не хотіли б спілкува-
тись із власними дітьми, становлять в українському ХХІ 
віці ту очевидну небезпеку, що про неї ще у 1930-х рр. 
попереджав Євген Маланюк. «Творці» їх не вірять …  

і воліють бути роботами в області, де робот не має що 
робити». В умовах гібридних інформаційних воєн є 
цілком очевидним призначення текстів, що руйнують 
найцінніше, що є у людини – душу, її сакральну при-
четність до Горного Граду. 

Є очевидною нині й така небезпека для православ-
ного християнина-українця, що на неї вказує Євген Ма-
ланюк. Ідеться про таке: «в негації або забутті цього до-
гмату й полягає криза сучасної літератури, мистецтва». 
Літературна творчість ще від часів Гесіода й Гомера має 
філософську основу. Із прийняттям християнства для 
кращих взірців європейської думки нею стало Святе 
Євангеліє. Таке розуміння словесної творчості як акту 
одухотвореної причетності до сакрального начала мало 
джерелом святокиївську духовну традицію та, крім 
вище цитованих ідей Євгена Маланюка, втілювалось й у 
аксіологічних концептах класика української консерва-
тивної думки В.К. Липинського: «слово, коли воно має 
бути творчим, повинно служити життю, а не безплідно 
намагатись нагинати життя до своїх законів. Раціональ-
ні, розумові закони слова: закони логіки, закони діалек-
тики тільки тоді можуть придбати творчу силу, коли 
вони служать не самім собі, а тому ірраціональному, 
нелогічному, стихійному хотінню, з якого родиться все 
життя, в тім числі і само слово … Берегтись та уникати 
… пустопорожньої літературності, логічних утопій та 
інтелігентського словоблуддя мусять перш за все ті, хто 
словом робить громадське діло» [5, с. 115].  

Така місія словесної творчості як акту соціального 
творення міцно базована саме на іманентному відчу-
ванні митцем, філософом, науковцем чи й державним 
діячем повсякчасної причетності до тієї всеохоплюю-
чої буття сфери, що в ній панує Святий Дух. Тільки тоді 
все розумове може придбати творчу силу, коли служить 
«не самім собі, а … ірраціональному», тобто одухотво-
реному началу, яке і є першоджерелом усього сущого. 
Берегтися ж симулякрів ідей, словоблуддя його проявів 
необхідно саме тому, щоб не втратити отой сакральний 
зв’язок із Богом, що про нього ми вели мову вище, щоб 
не знецінити акт Божественного прозріння, акт духов-
ної, культурної, громадської, державницької творчості, 
у слові явленої, і не допустити розриву між духовним 
началом та його втіленням у суспільній роботі, до захи-
сту людини покликаної.
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АКСИОСИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В РУССКОЙ ЛИНГОВОКУЛЬТУРЕ

Статья представляет собой совокупность взаимосвязанных тезисов, резюмирующих исследование лингвокультурных 
и аксиологических параметров семантической динамики русского экономического сознания. Рассмотрен значительный 
пласт языковых явлений, фиксирующих объективацию экономического сознания, выявлены закономерности эволюции эко-
номических концептов, их роль в формировании ценностной системы языкового сознания. Предложена модель русской 
аксиосистемы, которая, по результатам исследования, сохраняет устойчивость метауровня и прототипической модели 
во все периоды существования русского языка и лингвокультуры.
Ключевые слова: экономический концепт, аксиогенез, языковая матрица, семантическая пресуппозиция.

Яроцька Г. С. Аксіосистема економічної свідомості в російській лінгвокультурі. – Стаття.
Стаття є сукупністю взаємопов’язаних тез, що підбивають підсумки дослідження лінгвокультурних та аксіологічних 
параметрів семантичної динаміки російської економічної свідомості. Розглянуто значний пласт мовних явищ, які фік-
сують об’єктивацію економічної свідомості, виявлено закономірності еволюції економічних концептів, їхню роль у фор-
муванні ціннісної системи мовної свідомості. Запропоновано модель російської аксіосистеми, яка, за наслідками дослі-
дження, зберігає стійкість метарівня та прототипної моделі в усі періоди існування російської мови та лінгвокультури.
Ключові слова: економічний концепт, аксіогенез, мовна матриця, семантична пресупозиція.

Yarotskaya G. S. The economic value system in the Russian language and culture. – Article.
The article is a set of interrelated theses of the study of linguocultural axiological and semantic parameters ofthe dynamics of Rus-
sian economic consciousness. We researched the linguistic phenomena which is fixing the objectification of economic conscious-
ness, the regularities of the evolution of economic concepts, and their role in shaping the value system of linguistic consciousness. 
We proposed the model of Russian value-oriented system, which is, according to the study, keeps the stability of the meta-level in 
all periods of the existence of Russian language and culture.
Key words: economic concepts, evolution of values, linguistic archetype, linguistic matrix, semantic presumptions.

Лингвокультурологическое исследование ценно-
стей русского экономического сознания (далее – РЭС) 
в исторической ретроспективе опирается на анализ 
семантических пресуппозиций, эксплицитной и им-
плицитной информации, содержащейся в языковых 
и речевых фактах истории русской лингвокультуры. 
Актуальным и существенным является выявление той 
ценностной системы, с помощью которой носители 
русской лингвокультуры (далее – РЛК) осознавали и 
осознают экономические условия своего существова-
ния; их представления о должном, желаемом порядке 
распределения благ; приоритеты и мотивы, побужда-
ющие их к экономическим действиям; особые инсти-
туты, в рамках которых происходили и происходят эти 
действия. 

Экономическая концептосфера как статический иде-
альный конструкт, противопоставленный динамической 
деятельностной системе – экономическому сознанию 
(далее – ЭС) – представляет собой комплекс идей в 
области хозяйственной жизнедеятельности личности 
и общества, основанный на определенной системной 
иерархии ценностей и выступающий в качестве регуля-
тора хозяйственного поведения экономических субъек-
тов. Экономическая концептосфера есть совокупностью 
экономических концептов, которые объективируются в 
языке. Основным методом исследования служил метод 
концептуального и лингвокультурологического анализа, 
предполагающий моделирование процессов концептуа-
лизации и целый ряд разнообразных приёмов классифи-
кации, систематики лексико-семантических парадигм и 
лингвосемантического анализа, в том числе и экспери-
ментальные методики.

Категория «ценность» представляется релевантной 
для лингвистического анализа, проведённого в исто-
рической ретроспективе, поскольку, во-первых, язык 
и коммуникативная деятельность выступают важной 
формой репрезентации ценностей, открывая доступ к 
ценностно-нормативной системе социума; во-вторых, 
в каждый конкретно-исторический период коллектив-

ное национальное сознание и сознание отдельных ин-
дивидуумов могут быть охарактеризованы по системе 
их ценностных приоритетов.

Динамика РЭС проявляется в специфичности набо-
ра ее ценностных доминант в каждый соответствую-
щий период аксиогенеза, в особенностях их структуры 
и иерархии, может быть выявлена посредством анали-
за фактов языковой объективации экономических кон-
цептов.

Опираясь на концепцию С.Г. Кирдиной об институ-
циональных матрицах, считаем, что ЭС формируется 
под влиянием того или иного типа матриц. Выделяе-
мые Х(коммунитарная)- и Y(субсидиарная)-матрицы, 
проявляющие себя в сфере экономики, политики и иде-
ологии, соответствуют ценностным инвариантам, в ко-
торых коллективное сознание исторически закрепляет 
смысл определённого общественного устройства. Цен-
ностные инварианты имеют языковую репрезентацию, 
лингвокультурологический анализ которой позволяет 
выявить матричные приоритеты РЭС.

Структура экономической концептосферы 
включает логико-рациональный, психологический и 
аксиологический уровни. Содержание логико-рацио-
нального уровня определяется анализом понятийных 
признаков экономических концептов, то есть согла-
суется с объективными моделями знания. Психоло-
гический и аксиологический уровни моделируются 
в результате анализа системно-языковой и текстовой 
репрезентации экономических концептов обыденно-
го модуса ЭС с опорой на оценочные представления, 
семантические пресуппозиции, коннотации, фоновые 
знания, входящие в значение лексем-репрезентантов 
экономических концептов. На аксиологическом уров-
не выделяются наиболее существенные, актуальные 
смыслы – ценностные доминанты, соединение которых 
и образует определенный тип институциональной ма-
трицы, которая поддерживается и сохраняется в языке. 

Аксиосистема РЭС представлена нами как много-
уровневое образование, где на метауровне находятся 
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универсальные ценностно-смысловые ориентиры тер-
минального характера; макроуровень – это ценност-
ные системы, принимаемые в границах той или иной 
социо-экономической общности. Такие ценности от-
носятся к разряду инструментальных (тактических), 
утилитарных ценностей. Завершает ценностную шка-
лу микроуровень – личностные ценности как ориен-
тиры экономического поведения субъекта – лингво-
культурного типажа. 

Предлагаемая нами периодизация аксиогенеза РЭС 
(киеворусский, московский, петербургский, советский, 
постсоветский) опирается на взаимосвязанные факто-
ры культурно-исторического, социально-экономиче-
ского и политического характера, лежащие в основе 
смены ценностных парадигм. 

Вербальное воплощение экономических концептов 
рассматривается на трёх уровнях: системно-языковом 
(данные лексикографии), текстовом (текстовые реали-
зации концептов), ассоциативно-вербальном (вербаль-
ные апелляции к концепту, хранящиеся в языковом 
сознании носителя РЛК). Обращение к разным (воз-
можным в тот или иной период) уровням языкового 
воплощения РЭС в исторической ретроспективе позво-
ляет определить ценностную динамику экономических 
концептов. 

Системно-языковая объективация отношений 
экономических субъектов трудовой деятельности, 
представленная в бинарной оппозиции кооперация/
конкуренция, свидетельствует о приоритете в РЛК 
ценностей сотрудничества и взаимопомощи, что влечёт 
за собой ориентацию не на результат в трудовой дея-
тельности, а на согласованность и гармонию межлич-
ностных отношений в трудовом коллективе. Вербали-
зация концептуального пространства сотрудничества, 
совместности, взаимопомощи в РЛК обнаруживает 
высокую номинативную плотность, а значит, и акту-
альность соответствующих когнитивных признаков, 
которые имеют стабильно позитивную оценочность 
в языке [3]. Когнитивная метафора конкуренции как 
борьбы, характерная для западноевропейской культу-
ры, не акцентуирована в русском языковом сознании: 
данные семантические компоненты остаются на даль-
ней периферии лексико-семантического поля и имеют 
низкие показатели разработанности в русском языко-
вом сознании.

Процесс развития структуры ЭС во многом опре-
деляется его инициальным состоянием. При смене 
ценностных стереотипов, обусловленной изменения-
ми культурно-исторических и экономических условий 
жизни языкового сообщества, состав и иерархические 
отношения ценностных доминант ЭС трансформиру-
ются. При этом концепты, представляющие ценности 
метауровня, претерпевают изменения структуры, со-
храняя свою роль, что находит отражение в языковых 
фактах семантической эволюции и инволюции вер-
бальных репрезентантов ценностей. По мере того, как 
концепты метауровня претерпевают диахронические 
изменения структуры, происходит процесс их реноми-
нации, однако это не влияет на их стабильную пози-
тивную оценочность и значимость. Имена, номиниру-
ющие концепты макроуровня в предыдущий период 
аксиогенеза, могут приобретать как новое значение, так 
и противоположную либо нейтральную в оценочном 
отношении семантику. Пейоративизация и мелиорати-
визация значений лексем являются наиболее типичны-
ми способами кодирования информации об изменении 
ценностного статуса экономических концептов, о чём 

свидетельствует семантика их вербальных репрезен-
тантов. Как показывают словарные материалы, в со-
держании лексических единиц с течением времени 
происходит акцентирование одних сем и, наоборот, 
нейтрализация других, актуализация потенциальных 
сем и появление новых. Особенности семантических 
изменений, развитие синтагматических и парадиг-
матических связей, архаизация слов, их повторное 
возрождение, причины появления/исчезновения оце-
ночности, идеологемное наполнение семантики вер-
бальных репрезентантов экономических концептов –  
это все языковые иллюстрации эволюции РЭС. 

Микроуровень аксиосистемы демонстрирует акту-
альность лингвокультурных типажей в тот или иной 
период аксиогенеза РЭС: «праведник», «русский купец», 
«русский чиновник», «обломов», «стахановец», «новый 
русский», «обманутый вкладчик», «челнок», «валют-
чик» (меняла), «кооператор», «мажор», «олигарх», 
«либерал» и др. В качестве субъекта оценки в русском 
языке могут выступать два модальных типа личности: 
моралист-праведник (правдолюб) и прагматик. 

В РЭС постсоветского периода, по данным Нацио-
нального корпуса русского языка (НКРЯ) [4] за 1991–
2008 годы, наблюдается ценностный дуализм, вы-
званный конкуренцией либеральных (субсидиарных) 
ценностей и этических ориентиров предыдущих пери-
одов (коммунитарных ценностей). Увеличение показа-
телей частотности (ipm, R и D) некоторых советизмов, 
по данным НКРЯ за 2008–2014 годы, свидетельствует о 
начале процесса ресоветизации современного русского 
языка и коммунитарной аксиосистемы, что, возможно, 
означает попытку восстановления приоритета ценно-
стей коллективизма, родства, единства, общности, 
социального равенства, взаимопомощи и справедливо-
сти в РЯС, ослабивших свои позиции в начале постсо-
ветского периода. 

Целенаправленное воздействие на изменение цен-
ностей – это очень сложная задача, тогда как стихийные 
процессы, происходящие с опорой на уже имеющиеся 
в арсенале аксиокатегории сознания, воплощённые в 
неассертивной семантике языковых единиц, отражают 
не столько смену, сколько «идеологическую коррек-
цию» ценностной парадигмы.

Система презумпций, согласованных между собой 
и повторяемых в значениях целого ряда языковых еди-
ниц, представляет собою своего рода языковой архетип 
или языковую матрицу, подсознательно воспринимае-
мую носителями лингвокультуры как аксиоматичную. 
Эти неявные смыслы, с трудом поддающиеся экспли-
кации, позволяют выявить «нерыночность» и анти-
гедонистическую направленность РЭС. Не только в 
официальном дискурсе, но и на уровне обыденного со-
знания (бытового дискурса) обнаруживается ценност-
ная преемственность приоритета идей коллективизма, 
социального равенства, бытового аскетизма, справед-
ливости на фоне низкой значимости экономических 
утилитарных ценностей свободной и честной конку-
ренции, защиты прав частной собственности и высо-
кого уровня качества жизни. Причины такой концепту-
ализации в РЭС, с нашей точки зрения, лежат в особой 
аксиопрограмме, в которой богатство, как и хозяйство 
и частная собственность, не представляют самодовле-
ющей терминальной ценности, в отличие от западного 
сознания, где эти понятия стали священными. 

Языковым подтверждением приоритета этических 
установок в РЯС является то, что в кореллятивных па-
рах положительно коннотированной выступает лексе-
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ма, отражающая в ассоциативно-семантическом поле 
моральные ценности, показатели эмоционально-нрав-
ственной позитивной оценочности (бытие – быт, 
душа – дух, разум – ум, чувства – эмоции, совесть – 
сознание, справедливость – законность, счастье – на-
слаждение, усердие – мастерство и др.). Это, в свою 
очередь, свидетельствует о приоритете возвышенного 
над низменным, земного и внутреннего над внешним. 
Всё сказанное относится как к киеворусскому периоду 
(в котором были заложены основы бинарной концепту-
ализации мира), так и к современному состоянию рус-
ского языкового сознания.

Характеристика ценностных установок русского 
языкового сознания по отношению к хозяйственной 
деятельности, материальному аспекту существова-
ния отличается двойственностью. С одной стороны, 
подчёркивается важность бережливости и усердия в 
хозяйственной деятельности, с другой – осуждается 
повышенный интерес личности к материальному бла-
гополучию, обустройству быта. 

Этические ценности справедливости, равенства, 
милосердия (сострадания), родства и взаимопомощи 
находятся на метауровне и предопределяют отношение к 
ценностям макроуровня, лексическое воплощение кото-
рых свидетельствует о системном противопоставлении 
«высокого» и «низкого», «внутреннего» и «внешнего». 
Негативные коннотации приобретают лексемы, фикси-
рующие утилитарные ценности, соотносимые в РЯС с 
«внешним», преходящим и низменным. Неассертивные 
компоненты значения, вербализованные в заимствован-
ных лексемах компромисс, конкуренция, коммерция, ли-
берализм, прагматизм, практицизм и др., не имеющих 
русских эквивалентов, содержат не свойственные РЛК 
смыслы, которые всё ещё имеют негативный ассоциа-
тивный потенциал в русском языковом сознании. 

Значительный интерес представляют те конфи-
гурации смыслов, которые повторяются в качестве 
фоновых в целом ряде языковых единиц. Анализ се-
мантической эволюции исследуемых языковых единиц 
позволяет выявить определённые ценностные моти-
вы, многократно повторяющиеся в значении многих 
слов и фразеологизмов. Большинство из таких лексем, 
воплощающих устойчивые аксиокатегории РЭС, яв-
ляются характерными именно для РЛК: родные, ши-
рота, общность, простор, размах, справедливость, 
соборность. Негативную оценочность и коннотации 
имеют как лингвоспецифические исконно русские и 
церковнославянские лексемы, типа вещенеистовый, 

вещелюбец, сладострастие, мелочный, быт, мещан-
ство, пошлость, обыватель, особь, примиренчество, 
попустительство, самоуправство, единоличник, со-
глашательство, самонадеянность, расчётливость, 
умничать и др., так и общеевропейские заимствован-
ные лексемы – эгоизм, амбиция, карьерист, индивиду-
алист и др. Положительные коннотации приобретают 
в русском языковом сознании лексемы с семой «быто-
вая скромность» – малотребие, непритязательность, 
аскетизм, а также слова с идеологемной семой со-
ветского языкового кода «активное отношение к дей-
ствительности», «нежелание идти на примирение с 
действительностью» – бескомпромиссность, неприми-
римость, непреклонность, несгибаемость и др. Одна-
ко эти и многие другие факты не позволяют говорить 
о каком-то «особом» месте русского языка на фоне 
других европейских языков. Разделяя мнение Анны  
А. Зализняк, И.Б. Левонтиной и А.Д. Шмелёва, счита-
ем, что русский язык принадлежит к языкам «европей-
ского стандарта», имея гораздо больше с европейскими 
языками общих черт, чем различий [1, с. 656].

Анализ языковых фактов репрезентации РЭС по-
зволил определить семантические схемы развития 
лексем, эксплицирующие механизм взаимоотношения 
аксиосистемы с системой языковых процессов, благо-
даря которым фиксируется динамика экономических 
знаний и представлений. На наш взгляд, именно пре-
суппозитивные компоненты аксиосемантики экономи-
чески релевантной лексики не только предопределяют, 
но и формируют аксиологический уровень ЭС. Благо-
даря этому т. н. программированию сохраняется устой-
чивость метауровня аксиосистемы ЭС во все периоды 
аксиогенеза. Анализ языкового воплощения экономи-
ческих концептов позволяет подтвердить предположе-
ние о том, что в аксиосистеме РЭС доминируют черты 
Х-матрицы. Однако предпринятая нами попытка соз-
дания типологии ценностей РЭС показала, что она (ти-
пология) объединяет в себе экономические ценности 
разных институциональных матриц, иногда даже вхо-
дящих в противоречие между собой. Таким образом, 
аксиологическая амбивалентность способствует разви-
тию различных экономических моделей, приоритет ка-
ждой из которых зависит от степени актуализации тех 
или иных ценностей в конкретную эпоху. 

Исследование языковой репрезентации ценност-
ных доминант ЭС открывает новые возможности для 
системного подхода к изучению аксиогенеза языкового 
сознания и лингвокультуры в целом.
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